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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 180 menit untuk mengerjakan tes
4. Jumlah soal sebanyak 90 butir pilihan ganda dan 10 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. Komponen utama dari sebuah sistem komputer adalah
...
a. sistem operasi
b. hardware
c. application software
d. brainware
e. freeware

2. Di bawah ini unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian sistem operasi, kecuali ...
a. program yang mengatur perangkat keras
b. landasan untuk aplikasi yang ada didalamnya
c. penghubung antara pengguna dengan perangkat

keras
d. program yang menutup detail hardware yang

sederhana
e. penyedia antar muka yang mudah

3. Kemampuan sistem operasi untuk membuka beberapa
file atau aplikasi secara bersamaan disebut ...
a. multiline
b. multitasking
c. multipower
d. multiplayer
e. multistartup

4. Sistem operasi Windows diperkenalkan pertama kali
pada tahun ...
a. 1982
b. 1983
c. 1984
d. 1985
e. 1986

5. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem
operasi adalah di bawah ini, kecuali ...
a. mendukung semua program aplikasi
b. kemampuan- penyesuaian terhadap hardware atau

periferal baru
c. mudah dalam instalasi
d. harganya murah
e. menyediakan antarmuka yang mudah

6. Termasuk sistem operasi open source adalah ...
a. Windows
b. Unix
c. Linux
d. Sun Solaris
e. MS-DOS

7. Sistem operasi Windows CE digunakan pada perangkat
teknologi ...
a. IBM/PC
b. Calculator
c. Various
d. PDA
e. Apple Macintosh

8. Termasuk sistem operasi yang dikembangkan oleh IBM
adalah ...
a. Dunix
b. Minix
c. Dynix
d. Irix
e. Unix
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9. Fungsi sistem operasi yang mengalokasikan sumber
daya, seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan
perangkat lainnya, disebut ...
a. resource manager
b. interface
c. coordinator
d. guardian
e. optimizer

10. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Bell Labs adalah
...
a. Dunix
b. Minix
c. Dynix
d. Irix
e. Unix

11. Tidak termasuk akibat mengabaikan prosedur dalam
mematikan komputer adalah ...
a. kerusakan pada perangkat keras
b. kerusakan pada perangkat lunak
c. kerusakan pada harddisk
d. kerusakan pada software
e. kerusakan pada kabel 'data

12. Fungsi sistem operasi yang mengendalikan siapa-siapa
yang berhak masuk (log) ke dalam sistem dan
mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka
kerjakan ketika telah log dalam sistem disebut ...
a. coordinator
b. guardian
c. gatekeeper
d. optimizer
e. server

13. Kepanjangan dari BIOS adalah ...
a. Basic Input Output System
b. Basic Input Output Software
c. Basic Input Online System
d. Basic Input Operating System
e. Basic Input Operating Software

14. File yang tidak termasuk dalam Disk Operating System
adalah....
a. IO. SYS
b. WS. EXE
c. MS DOS. SYS
d. IBMBIO. SYS
e. COMMAND. COM

15. Tidak termasuk dalam kegiatan pengaturan periferal
adalah ...
a. pengaturan printer
b. pengaturan monitor
c. regional setting
d. deteksi hardware baru
e. mengganti nama file

16. Karena orientasi pengaturannya pada perangkat keras,
BIOS umumnya dibuat dengan bahasa ...
a. Pascal
b. assembly
c. C
d. PHP
e. Basic

17. Pada jendela Devices and Printers, jika kita ingin

menginstalasi printer baru, yaitu dengan memilih ...
a. Add a printer
b. Select printing preference
c. Pause printing
d. Share this printer
e. Set printer properties

18. Di bawah ini hal-hal yang menyebabkan printer tidak
berfungsi, kecuali ...
a. kabel data printer ke CPU belum tersambung

dengan benar
b. harga printer murah
c. driver dari printer belum diinstalasi
d. pengaturan printer belum benar
e. kabel power listrik ke printer belum terhubung

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

20. Untuk memberikan suasana yang tidak membosankan
dalam tampilan monitor, kita dapat mengubah pada
bagian ...
a. Resolution
b. Screen saver
c. Theme
d. Desktop
e. Theme dan desktop

21. Selain melalui Control Panel, pengaturan resolusi
monitor dapat pula dilakukan dengan cara ...
a. klik pada dekstop - pilih Properties
b. klik kanan pada dekstop - pilih Personalize
c. klik Start - pilih Personalize
d. klik ganda desktop - pilih Properties
e. klik Properties - klik Personalize

22. Resolusi yang ideal untuk ukuran 21" adalah ...
a. 600 x 400 piksel
b. 800 x 600 piksel
c. 1024 x 768 piksel
d. 1152 x 864 piksel
e. 1280 x 1024 piksel

23. Untuk menentukan satuan mata uang, pada Customize
Format dengan memilih tab
a. Numbers
b. Currency
c. Time
d. Date
e. Symbol

24. Pada pengaturan jam dan tanggal, untuk menentukan
area waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta, terdapat pada
tombol ...
a. Date & Time
b. Change Time Zone
c. Internet Time
d. Intranet Time
e. Time Regional

25. Sistem operasi yang baik adalah di bawah ini, kecuali ...
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a. mampu memecahkan masalah dalam pengelolaan
informasi

b. mampu menyesuaikan bermacam-macam
hardware

c. mampu menyesuaikan bermacam-macam periferal
d. menyediakan lingkungan bersahabat (user friendly)
e. tidak dapat digunakan oleh semua orang

26. Hak akses penuh pada pengguna Windows 7 dapat
dilakukan oleh ...
a. Guest
b. User
c. Administrator
d. User dan Guest
e. ASP.Net Machine

27. Istilah menekan dan melepas kembali tombol kiri mouse
satu kali disebut ...
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

28. Kegiatan yang bukan merupakan manajemen file adalah
...
a. membuat folder
b. mengganti nama file
c. membuat shortcut
d. menyalin file
e. mengetik surat

29. Menu dalam bentuk teks yang berisi perintah yang
dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kesamaan
perintah disebut ...
a. pull down
b. pop-up
c. on-off
d. toolbar
e. ikon

30. Menggeser kursor mouse (pointer)
pada item tertentu disebut ...
a. click
b. double click
c. right click
d. drag
e. point

31. Sub-menu dari menu pull down adalah menu ...
a. on-off
b. cascading
c. pop up
d. toolbar
e. bar

32. Untuk mengaktifkan menu Format dengan
menggunakan keyboard, dilakukan dengan menekan ...
a. Alt + F
b. Alt + 0
c. Alt + E
d. Alt + R
e. Alt + A

33. Pernyataan yang benar tentang drag and drop adalah ...
a. hanya untuk pemindahan folder
b. hanya untuk pemindahan file
c. hanya untuk penyalinan file

d. hanya untuk pemindahan dan penyalinan file
e. pemindahan file atau folder dengan drag and drop

dapat dilakukan pada direktori yang sama

34. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan
mengelompokkan file sejenis disebut ...
a. file
b. data
c. folder
d. harddisk
e. disket

35. Contoh ekstensi aplikasi grafis bitmap, yaitu ...
a. .jpg
b. .wk1
c. .doc
d. .xls
e. .ppt

36. Yang dapat dilakukan oleh drag and drop adalah ...
a. memindahkan file pada direktori yang sama
b. memindahkan folder pada direktori yang sama
c. menyalin file pada direktori yang berbeda
d. menyalin file pada direktori yang sama
e. menyalin folder pada direktori yang sama

37. Yang bukan persyaratan nama file pada sistem operasi
Windows adalah ...
a. nama file tidak boleh sama dalam satu direktori

atau folder
b. panjang file maksimum 254 karakter
c. dipisahkan oleh titik antara nama file dengan

ekstensinya
d. nama file boleh menggunakan spasi
e. nama file tidak boleh menggunakan spasi

38. Penamaan file yang benar pada sistem operasi DOS
adalah ...
a. LATIHAN1.TXT
b. LATIHAN 1.TXT
c. LATIHAN 1.CLASS
d. LATIHAN SATU.CLA
e. LATIHANSATU.CLA

39. Fungsi dari format disk adalah ...
a. menghapus seluruh file
b. membentuk sektor-sektor dan track penyimpanan
c. membentuk file secara otomatis
d. mengurutkan susunan file agar menempati

posisinya dengan benar
e. mengganti nama file dan direktori pada sektor-

sektor tertentu

40. Dalam mengganti nama file atau direktori, ketik nama
file atau folder, selanjutnya dapat menekan keyboard
function key ...
a. F1
b. F2
c. F3
d. F4
e. F5

41. Sistem operasi adalah program yang menutup detail
hardware yang rumit kepada programmer dan
menyediakan antarmuka yang mudah bagi programmer
untuk mengakses hardware dalam mengembangkan
sebuah program. Definisi sistem operasi ini adalah
menurut ...
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a. Bill Gates
b. Hamacher
c. Linus Torvalcls
d. William Stallings
e. Graham Bell

42. Untuk memformat flash disk, perintah yang dapat
dilakukan adalah
a. klik menu File - klik Format
b. klik menu Edit - klik Format
c. klik menu View - klik Format
d. klik menu Tools - klik Format
e. klik menu Help - klik Format

43. Sistem operasi sebagai alat yang dapat menempatkan
sumber daya secara efisien adalah pengertian sistem
operasi dilihat dari sudut ...
a. pengguna
b. sistem
c. tujuan sistem
d. tujuan pengguna
e. operasi

44. Komponen utama dari sistem komputer adalah ...
a. hardware
b. application software
c. brainware
d. freeware
e. operating system

45. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem
operasi adalah di bawah ini, kecuali ...
a. mendukung terhadap semua program aplikasi
b. kemampuan penyesuaian terhadap hardware atau

periferal baru
c. mudah dalam instalasi
d. harganya murah
e. menyediakan antarmuka yang mudah

46. Kemampuan sistem operasi untuk membuka beberapa
file atau aplikasi secara bersamaan disebut ...
a. multiline
b. multitasking
c. multipower
d. multiplayer
e. multistartup

47. Di bawah ini adalah file yang termasuk dalam Disk
Operating System (PC-DOS), kecuali ...
a. IO.SYS
b. WS.EXE
c. MSDOS.SYS
d. IBMBIO.SYS
e. COMMAND.COM

48. Kumpulan beberapa perintah atau sintaks atau program
yang mengendalikan komputer dengan memperhatikan
bentuk dan cara kerja dari hardware disebut ...
a. programming language
b. operating system
c. word processor
d. utility
e. CAD

49. Di bawah ini adalah fungsi dari sistem operasi, kecuali ...
a. interface
b. coordinator
c. guardian

d. word processor
e. optimizer

50. Banyaknya proses yang dikerjakan oleh komputer
sehingga prosesor tidak dapat mengimbangi akan
menyebabkan komputer ...
a. stabil
b. hang
c. stagnan
d. error
e. booting

51. Menggeser sambil menekan tombol kiri mouse dan
melepaskannya pada daerah tertentu disebut ...
a. click
b. double click
c. point
d. drag and drop
e. right click

52. Kepanjangan dari BIOS adalah ...
a. Basic Input Output System
b. Basic Input Output Software
c. Basic Input Online System
d. Basic Input Operating System
e. Basic Input Operating Software

53. Menu yang merupakan menu pintas yang dapat
ditampilkan dengan menekan tombol mouse kanan
disebut menu ...
a. pull down
b. cascading
c. on-off
d. toolbox
e. toolbar

54. Menu dalam bentuk teks yang berisi perintah yang
dikelompokkan berdasarkan fungsi atau kesamaan
perintah disebut ...
a. pull down
b. pop-up
c. on-off
d. toolbar
e. ikon

55. Kepanjangan dari ekstensi .GIF adalah ...
a. Graphics Interchange Format
b. Graphics Interchange File
c. General Interchange File
d. General Interchange Format
e. Graphics International Format

56. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan dan
mengelompokkan file sejenis disebut ...
a. file
b. data
c. folder
d. harddisk
e. disket

57. Salah satu syarat pemberian nama file pada sistem
operasi DOS adalah
a. panjang file maksimum 8 karakter
b. nama file boleh sama dalam satu direktori
c. dipisahkan oleh tanda koma antara nama dan

ekstensi
d. panjang file maksimum 254 karakter
e. nama file boleh menggunakan spasi
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58. Pernyataan yang boleh dilakukan terhadap file sistem
bawaan sistem operasi adalah ...
a. file tersebut boleh dihapus
b. file tersebut boleh diedit isinya
c. file tersebut boleh diganti namanya
d. file tersebut boleh direname namanya
e. file tersebut boleh dilihat isinya

59. Resolusi yang ideal untuk monitor ukuran 17" adalah ...
a. 600 x 400 piksel
b. 800 x 600 piksel
c. 1024 x 768 piksel
d. 1152 x 864 piksel
e. 1280 x 1024 piksel

60. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengaturan
periferal adalah ...
a. pengaturan printer
b. pengaturan monitor
c. regional setting
d. deteksi hardware baru
e. mengganti nama file

61. Contoh program aplikasi berbasis teks yang memiliki
fungsi sama dengan Microsoft Word sebagai pengolah
kata adalah ...
a. ChiWriter
b. Word Perfect For Windows
c. WordPad
d. Notepad
e. OpenOffice Text

62. Aplikasi Microsoft Word 2010 dapat berjalan pada
sistem operasi ...
a. Windows 7
b. Windows 3.10
c. Windows 95
d. Linux
e. Ubuntu

63. Tidak termasuk dalam paket Microsoft Office 2010
adalah ...
a. Word
b. Lotus
c. Excel
d. PowerPoint
e. Access

64. Word 2010 diproduksi pada tanggal
a. 11 April 2010
b. 12 April 2010
c. 13 April 2010
d. 14 April 2010
e. 15 April 2010

65. Spesifikasi sistem komputer yang dibutuhkan untuk
Office 2010 adalah
a. Processcor XT 8088
b. Processor AT 386 DX
c. Processor AT 486 DX
d. Processor Pentium I
e. Processor Pentium IV

66. Aplikasi Microsoft Office setelah diinstal dalam harddisk
komputer akan menempati direktori ...
a. C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office 14
b. C: \ Windows \ Microsoft Office \ Office 14
c. C: \ Windows \ System \ Microsoft Office \ Office 14

d. C: \ Windows \ System3 2 \ Microsoft Office \ Office
14

e. C: \ Program Files \ System \ Microsoft Office \
Office 14

67. Untuk membuka file yang pernah disimpan, jika Anda
menggunakan shortcut keyboard, maka tombol yang
ditekan adalah ...
a. Ctrl + N
b. Ctrl + 0
c. Ctrl + S
d. Alt + F4
e. Alt + Fl

68. Komponen yang berisi informasi tentang dokumen atau
file yang sedang diedit, yaitu menunjukkan posisi kursor
pada halaman akhir, jumlah halaman, jumlah kata
dalam sebuah dokumen, format bahasa yang digunakan,
ikon-ikon Views dan Slider zoom, adalah ...
a. title bar
b. status bar
c. toolbar
d. scrollbar
e. taskbar

69. Bentuk kursor (pointer) panah aktif di sebelah kiri
naskah (left margin), ketika mouse diklik yang terjadi
adalah . . .
a. memblok teks satu baris
b. memblok teks satu huruf
c. memblok teks satu paragaraf
d. memblok teks satu kalimat
e. memblok teks seluruh halaman

70. Untuk memblok satu kata dengan bentuk pointer I
(berdiri), yaitu dengan cara ...
a. click
b. point
c. double click
d. triple click
e. drag

71. Pada perintah menyalin teks, ketika kursor diletakkan
untuk menempatkan hasil salinan, menggunakan
a. klik menu ribbon Home - klik Cut pada grup

Clipboard
b. klik menu ribbon Home - klik Copy pada grup

Clipboard
c. klik menu ribbon Home - klik Paste pada grup

Clipboard
d. klik menu Insert - klik Copy pada grup Clipboard
e. klik menu Insert - klik Paste pada grup Clipboard

72. Menekan tombol keyboard Shift + panah kiri/kanan,
berarti ...
a. memblok teks per huruf
b. memblok teks satu kata
c. memblok teks per baris
d. memblok teks satu kalimat
e. memblok teks satu paragraf

73. Perhatikan gambar berikut.

Paragraf pada gambar disebut ...
a. indent
b. line spacing
c. justify
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d. hanging
e. first line

74. Istilah pengaturan paragraf sebagai batas pengetikan
disebut ...
a. alignment
b. indent
c. line spacing
d. special
e. format

75. Ekstensi dari file dokumen Microsoft Word 2010 secara
default adalah ...
a. .docx
b. .xlsx
c. .rxt
d. .rtf
e. .jpeg

76. Untuk menyimpan kembali file yang telah diedit,
perintah yang digunakan adalah....
a. Klik 
b. klik tab menu File - klik Save
c. klik tab menu File - klik Close
d. klik tab menu File - klik New
e. klik tab menu File - klik Save As

77. Aplikasi pengolah kata yang bersifat free software
adalah ...
a. Word 2010
b. OpenOffice Writer
c. AmiPro
d. Word Star
e. ChiWriter

78. Dokumen Microsoft Word 2010 selain disimpan dengan
ekstensi defaultnya, dapat disimpan pula dengan
ekstensi tipe lain, di antaranya ...
a. .bmp
b. .rtf
c. .xls
d. .jpg
e. .jpeg

79. Perhatikan gambar berikut.

Gambar tersebut disebut toolbar ...
a. standard
b. quick access
c. formating
d. view
e. tools

80. Ikon-ikon yang digunakan untuk mengakses perintah-
perintah umum yang sering digunakan secara cepat
terletak pada ...
a. toolbar
b. menu bar
c. menu ribbon
d. quick access toolbar
e. taskbar

81. Perhatikan toolbar berikut.

Toolbar di atas terdapat pada menu ribbon ...
a. Home
b. File

c. Insert
d. Page Layout
e. Mailings

82. Menu berbentuk pita yang berisi perintah-perintah
disebut ...
a. pull down
b. pop-up
c. ribbon
d. cascading
e. on-off

83. Ekstensi file dokumen Word 2010 adalah ...
a. .doc
b. .docx
c. .xls
d. .mdb
e. .pdf

84. Batas kiri default kertas pada lembar kerja Word 2010
adalah ...
a. 1 inci
b. 1,25 inci
c. 1,5 inci
d. 2 inci
e. 2,5 inci

85. Untuk memblok satu kata dengan mengunakan mouse
dapat dilakukan dengan cara ...
a. klik pada kata
b. klik ganda pada kata
c. klik tiga kali pada kata
d. klik di kiri kata
e. klik di kanan kata

86. Untuk mengatur margin dan ukuran kertas terdapat
pada menu ribbon
a. Home
b. Flip
c. Insert
d. Page Layout
e. View

87. Untuk memblok satu kata ke kanan dapat menggunakan
keyboard dengan menekan tombol ...
a. Shift + =>
b. Ctrl + Shift +
c. Shift + End
d. Ctrl + Shift + End
e. Ctrl + A

88. Untuk memblok seluruh naskah, kita dapat
menggunakan menu ribbon Home pada grup ...
a. Font
b. Clipboard
c. Paragraph
d. Styles
e. Editing

89. Perhatikan gambar ikon berikut.

Toolbar pada gambar di atas berfungsi untuk ...
a. mengatur ukuran kertas
b. mengatur margin
c. mengatur perataan teks
d. mengatur pencetakan
e. mengatur tampilan
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90. Ikon Copy terdapat pada grup Clipboard yang terletak
pada menu ribbon....
a. Home

b. Insert
c. Page Layout
d. References
e. Mailings

II. Jawablah pertanyaan diawah ini dengan singkat dan jelas

1. Sebutkan minimal lima jenis sistem operasi yang digunakan dikomputer!
2. Apakah yang disebut dengan sistem operasi ?
3. Sebutkan lima file ekstensi yang digunakan pada audio dan video!
4. Sebutkan lima jenis ekstensi beserta jenis perangkat lunak yang menghasilkannya!
5. Jelaskan tiga cara menyalin file dari drive D:\ ke Drive E:\!
6. Jelaskan tiga cara memindahkan file dari drive D:\ ke Drive E:\!
7. Sebutkan lima release dari aplikasi pengolah kata yang diproduksi Microsoft.
8. Sebutkan lima keunggulan yang dimiliki Microsoft Word 2010
9. Jelaskan cara memblok teks menggunakan menu ribbon?
10. Jelaskan cara memblok teks menggunakan mouse.
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Sahabat JKT48, rajin rajinlah kalian belajar, agar
kalian adapat menjadi anak yang pintar. Jika

kalian pintar, kalian tidak akan mencontek saat
ujian. Kalian pasti ingat kata guru kalian bahwa

MENCONTEK ITU LANGKAH AWAL

BELAJAR KORUPSI

oleh karena itu rajin belajar ya ...
WASSHOI ! ........
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