
Soal Latihan UTS TIK XI Semester 1 TP 2013 2014 | Hal : 1

I Pilihlah jawaban yang paling tepat

Soal Dari Buku TIK

1. Jaringan tingkat global yang menghubungkan antara
satu komputer dengan komputer lain yang berada di
seluruh dunia disebut ...
a. local host
b. intranet
c. Internet
d. ekstranet
e. uninet

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

3. Protokol standar yang digunakan dalam komunikasi
jaringan adalah ...
a. X25
b. Nwlink
c. CSMA/CD
d. TCP/IP
e. Mac

4. Pada 1969, internet dikembangkan dengan nama ...
a. UNlnet
b. ARPAnet
c. DARPAnet
d. MILnet
e. NSFnet

5. Tujuan pembangunan ARPAnet adalah ...
a. membuat pertahanan Amerika lebih canggih
b. meningkatkan gengsi Amerika
c. membuat jaringan komputer yang tersebar

untuk menghindari pemusatan informasi di satu
titik

d. berkomunikasi dengan negara lain
e. membantu negara-negara berkembang untuk

mengakses internet
6. Komputer yang dapat mengakses jaringan DARPA

Internet adalah
a. laptop
b. notebook
c. PC
d. desktop computer
e. mainframe

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

8. Pada 1986, dibentuk NSFNet sebagai pengganti
ARPAnet. Kepanjangan dari NSFNet adalah ...

a. National Seluler Foundation Network
b. National Science Foundation Network
c. National Sub Foundation Network
d. National Science Federation Network
e. National Science File Network

9. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelompok lima
universitas yang menggunakan fasilitas dial up UNlnet
adalah ...
a. Universitas Padjajaran
b. Universitas Indonesia
c. Universitas Terbuka
d. Universitas Gadjah Mada
e. Institut Teknologi Bandung

10. Top Level Domain ID primer pertama kali di Indonesia
ditempatkan pada server ...
a. UUNET
b. IPTEKnet
c. ADFA
d. APJII
e. Telkomnet

11. ISP pertama Indonesia yang terhubung ke internet
dengan kapasitas bandwidth 64 kbps adalah ...
a. Indosatnet
b. CBN
c. IPTEKnet
d. Globalnet
e. Linknet

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

13. Kepanjangan dari modem adalah
a. modulator demodulator
b. modular demodular
c. modul demodular
d. motor demodulator
e. mobil demodulator

14. Fungsi dari modem adalah ...
a. mengubah sinyal digital menjadi gelombang

analog dan sebaliknya
b. mengubah sinyal mikro menjadi sinyal makro
c. mengubah sinyal makro menjadi sinyal mikro
d. mengubah gelombang bunyi menjadi gelombang

analog
e. mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal

digital
15. Satuan kecepatan modem adalah

a. km
b. kbps
c. cm
d. ha
e. knot
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16. Secara fisik, modem dial up dibagi dua, yaitu ...
a. dial up dan kabel
b. eksternal dan dial up
c. internal dan eksternal
d. satelit dan kabel
e. satelit dan dial up

17. Umumnya, modem internal memiliki kecepatan
download sekitar ...
a. 56 kbps
b. 128 kbps
c. 256 kbps
d. 384 kbps
e. 512 kbps

18. Kepanjangan dari ADSL adalah ...
a. Asymmetric Digital Super Line
b. Asymmetric Dual Subscriber Line
c. Asymmetric Digital Subscriber Language
d. Asymmetric Digital Subscriber Line
e. Arithmatical Digital Subscriber Line

19. Modem ADSL memiliki kecepatan yang tinggi dan
dikembangkan dengan teknologi ... .
a. DMT
b. CMT
c. DNA
d. AMT
e. UTP

20. Kecepatan aliran data dari komputer lokal ke
komputer lain melalui sebuah network disebut ...
a. upload
b. download
c. shut down
d. downstream
e. upstream

21. Kecepatan aliran data dari komputer lain ke
komputer lokal melalui sebuah network disebut.. . .
a. upload
b. download
c. shut down
d. downstream
e. upstream

22. Modem yang bekerja menggunakan chip khusus
untuk menangani fungsi-fungsi komunikasi data
disebut modem ...
a. internal
b. software
c. hardware
d. brainware
e. freeware

23. Untuk line telepon, umumnya modem yang
digunakan adalah
a. modem kabel
b. eksternal
c. dial up
d. ADSL
e. hardware

24. Kepanjangan dari ISDN adalah....
a. Internet System Digital Network
b. Intranet System Digital Network
c. Integrated System Dual Network

d. Integrated System Digital National
e. Integrated System Digital Network

25. Penyedia jasa layanan ISDN disebut
a. ISP
b. NSP
c. ASP
d. RSP
e. CSP

26. ISDN pertama kali diperkenalkan tahun 1970 di ...
a. Eropa
b. Asia Tenggara
c. Asia
d. Timur Tengah
e. Afrika

27. Akses internet satelit dapat melalui ...
a. ADSL
b. kabel
c. VSAT
d. line telepon
e. telepon seluler

28. Kepanjangan dari VSAT adalah ...
a. Very Small Aperture Terminal
b. Very System Aperture Terminal
c. Very System Arithmatical Terminal
d. Very Small Aperture Transformation
e. Very System Aperture Transformation

29. Transceiver yang diletakkan di luar dan harus sejajar
dengan lintasan satelit yang digunakan disebut....
a. ADSL
b. modem
c. outdoor unit
d. indoor unit
e. router

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

31. Lembaga yang membawahi ISP di Indonesia adalah ...
a. APJII
b. ISO
c. OSI
d. LIPI
e. IDNIC

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

33. Berikut ini bukan perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk menampilkan halaman web adalah
a. Safari
b. Mozilla Firefox
c. Opera
d. Google Chrome
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e. Linux
34. Layanan internet yang memungkinkan pengguna

internet dapat berdiskusi tentang suatu topik adalah
a. e-mail
b. BBS
c. FTP
d. WAIS
e. remote login

35. Fasilitas untuk mengakses komputer dari jarak jauh
adalah ...
a. e-mail
b. BBS
c. FTP
d. WAIS
e. remote login

36. Untuk mengakses internet, media yang digunakan
umumnya melalui saluran telepon. Ini dikenal dengan
...
a. GPRS
b. CDMA
c. PPP
d. HTTP
e. FTP

37. Berdasarkan cara kerjanya, modem dibagi menjadi
dua, yaitu ...
a. dial up dan ADSL
b. dial up dan kabel
c. dial up dan satelit
d. internal dan ekternal
e. internal dan dial up

38. Modem yang memiliki kecepatan tinggi yang
dikembangkan dengan teknologi Discrete Multi Tone
adalah
a. dial up
b. satelit
c. ADSL
d. Kabel
e. internal

39. Kecepatan aliran data dari komputer lokal ke
komputer lain melalui sebuah jaringan disebut ...
a. downstream
b. streaming
c. upload
d. download
e. upstream

40. Modem yang bekerja menggunakan chip khusus
untuk menangani fungsi-fungsi komunikasi data,
termasuk dalam ...
a. hardware modem
b. software modem
c. freeware modem
d. shareware modem
e. adware modem

41. Modem yang proses kerjanya termasuk dalam
kategori software modem adalah ...
a. modem kabel
b. ADSL
c. satelit
d. dial up

e. DSL
42. Untuk koneksi internet menggunakan modem kabel,

jaringan yang digunakan adalah....
a. telepon
b. satelit
c. telepon seluler
d. ISDN
e. TV kabel

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

44. Piringan besar yang dipasang mengha dap langsung
ke satelit dan berfungsi sebagai pengatur semua lalu
lintas atau rute data pada jaringan VSAT disebut ...
a. satelit
b. terminal VSAT
c. stasiun hub
d. modem
e. parabola

45. Pada sisi pelanggan, perangkat yang dibutuhkan
untuk akses internet satelit adalah ...
a. ODU dan IDU
b. modem dan telepon
c. parabola dan telepon
d. ODU dan telepon
e. IDU dan telepon

46. Di bawah ini adalah persyaratan teknis komputer
minimum untuk mengakses internet, kecuali
a. prosesor 486 DX
b. RAM 8 MB
c. monitor VGA
d. harddisk 200 MB
e. prosesor Pentium 4

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

48. Protokol yang yang sudah dimiliki oleh sistem operasi
Windows dan Linux yang merupakan protokol
standar untuk komunikasi data, adalah ...
a. CDMA
b. GPRS
c. WAP
d. TCP/IP
e. NWLink

49. Perangkat lunak web browser yang merupakan
produk dari Microsoft adalah ...
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. Lynx
d. Internet Explorer
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e. Netscape Navigator
50. Perusahaan yang memberikan layanan akses internet

disebut ...
a. Internet Backbone Provider
b. Internet Service Provider
c. Internet Seluler Provider
d. International Service Provider
e. Intranet Service Provider

51. ISP yang memberikan layanan akses internet hanya
pada jaringan lokal dalam lembaga yang
bersangkutan, ISP tersebut bersifat ...
a. umum
b. terbuka
c. tertutup
d. terisolasi
e. pribadi

52. Di bawah ini termasuk dalam ISP yang bersifat
terbuka, kecuali ...
a. Telkom
b. CBN
c. Indosat
d. Linknet
e. ISP Universitas

53. Biaya akses internet yang dihitung berdasarkan pada
jumlah data yang diambil dari internet disebut ...
a. volume based
b. time based
c. flat rate
d. unlimited
e. limited

54. Perhitungan biaya akses internet yang menggunakan
sistem time based adalah ...
a. Telkomnet instan
b. Speedy
c. Telkomsel GPRS
d. Matrix GPRS
e. CDMA

55. Yang tidak termasuk layanan dial-up dari ISP adalah ...
a. personal dial-up
b. corporate dial-up
c. Night Server Access
d. LAN dial-up ISDN
e. mobile access

56. Layanan ISP yang memberikan kemudahan dalam
mengakses internet dalam area coverage operator
telepon seluler disebut ...
a. personal dial-up
b. corporate dial-up
c. Night Server Access
d. LAN dial-up ISDN
e. mobile access

57. Layanan akses internet pada lokasi lokasi tertentu,
seperti mal, kafe, dan bandara, menggunakan
teknologi Wi-Fi yang sudah terdapat pada laptop atau
notebook. Layanan ini disebut....
a. Night Server Access
b. LAN dial-up ISDN
c. mobile access
d. dedicated connection

e. hotspot
58. 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. mobile access
d. dedicated connection
e. hotspot

59. Ikon yang dipilih pada jendela Control Panel ketika
akan menginstal modem dial-up baru adalah.. . .
a. New Connection
b. Network
c. Phone and Modem Options
d. User Account
e. Add Remove Software

60. Untuk melakukan pengaturan koneksi ke ISP dengan
menggunakan modem dial-up, ikon yang dipilih pada
jendela Control Panel adalah
a. New Connection
b. Network
c. Phone and Modem Options
d. User Account
e. Add Remove Software

61. ISP untuk koneksi internet secara instan, adalah ...
a. CBN
b. Telkomnet@instan
c. Kabelvision
d. Indosatnet
e. Wasantara@net

62. Kepanjangan dari PDN adalah . .
a. Packet Data National
b. Packet Data Network
c. Protocol Data Network
d. Packet Dual Network
e. Packet Digital Network

63. Server jaringan lokal yang dapat diakses oleh
komputer pada jaringan lokal tertentu dengan kelas
IP yang sama disebut ...
a. internet
b. ekstranet
c. intranet
d. localhost
e. network

64. Untuk mengakses internet dan localhost digunakan
bahasa protokol ...
a. HTML
b. HTTP
c. FTP
d. PPP
e. Gopher

65. Pelayanan Top Level Domain Indonesia saat ini
ditangani oleh
a. IDNIC
b. PANDI
c. INTERNIC
d. APJII
e. IIX

66. Second Level Domain pada

mailto:Telkomnet@instan
mailto:Wasantara@net
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www.smansacirebon.sch.id adalah…
a. www
b. smansacirebon
c. sch.id
d. sch
e. id

Soal Dari Modul TIK

1. Sejarah perkembangan internet diawali dengan
terbentuknya jaringan komputer pertama di Amerika
Serikat. Lembaga yang memprakarsai terbentuknya
jaringan internet bernama
a. NSFnet
b. ARPAnet
c. Comnet
d. Milnet
e. Internat

2. Komputer yang memiliki sistem operasi yang berbeda
dapat menerima dan mengirimkan informasi dengan
memakai protokol standar. Protokol yang digunakan
untuk-mengirim data atau informasi tersebut
dinamakan
a. TCP/IP
b. HTML
c. FTP
d. OSI
e. HTTP

3. Penulisan alamat situs internet menggunakan sistem
Top Level Domain, Second level Domain, dan Third
Level Domain. Pengunaan nama Second level Domain
berupa "sch.id" menunjukkan bahwa pemilik alamat
situs adalah
a. sekolah di Indonesia
b. universitas di Indonesia
c. lembaga militer di Irlandia
d. pribadi yang tinggal di India
e. lembaga komersil di Indonesia

4. Internet dapat melakukan komunikasi data
antarjaringan komputer yang didukung dengan salah
satu protokol. Istilah internet muncul setelah
ditemukannya protokol
a. FTP
b. TCP/IP
c. Ethernet
d. Apple Talk
e. Token Ring

5. Domain name system digunakan untuk mengatur
penamaan nama alamat website di internet. Nama
second level domain untuk lembaga pendidikan
tingkat universitas menggunakan
a. co.id
b. go.id
c. ac.id
d. sch.id
e. edu.id

6. Teknologi internet dapat berjalan karena didukung
oleh beberapa badan pengatur standar internet. Di
bawah ini yang bukan badan pengatur standar

internet adalah
a. IAB
b. IBM
c. IETF
d. IRTF
e. ISOC

7. Internet menjadikan sebuah media yang banyak
digunakan untuk mencari informasi dan
berkomunikasi. Faktor yang merupakan daya tarik
internet dibanding media lainnya adalah
a. komunikasi mahal
b. sumber informasi besar
c. bukan tantangan baru untuk berusaha
d. keterbukaan dengan sensor
e. jangkauan terbatas

8. Sistem penamaan di internet menggunakan DNS yang
telah diatur berdasarkan tingkat level domain.
Second level domain berupa "com" menunjukkan
bahwa pemilik alamat situs untuk
a. sekolah di Indonesia
b. universitas di Indonesia
c. lembaga militer di Irlandia
d. pribadi yang tinggal di India
e. lembaga komersil di seluruh dunia

9. Data dan informasi di internet terdapat pada website
yang diletakkan pada server komputer. Proses
pendistribusian informasi melalui internet dalam
bentuk halaman website atau situs internet dibuat
dengan format ....
a. DOC
b. XLS
c. HTML
d. PPT
e. MDB

10. Untuk menggunakan internet, komputer Anda harus
terhubung dengan provider penyedia jasa layanan
internet. Layanan jasa akses internet tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan
a. FTP
b. ESP
c. ISP
d. Telnet
e. WWW

11. Peralatan yang digunakan untuk menghubungkan
kabel dalam jaringan komputer adalah
a. hub
b. monitor
c. keyboard
d. harddisk
e. VGA card

12. Jaringan komputer didukung berbagai peralatan
sehingga dapat melakukan transfer data antar
komputer. Peralatan jaringan yang berfungsi
menentukan jalan tercepat pengiriman data
melewati jaringan adalah
a. hub
b. NIC
c. CPU
d. router

www.smansacirebon.sch.id
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e. prosesor
13. Internet menyediakan fasilitas yang memudahkan

Anda untuk berkirim surat dengan cepat. Selain itu,
pengguna internet dapat melakukan diskusi secara
online tentang suatu topik dengan menggunakan
a. e-mail
b. Mailing list.
c. remote login
d. file transfer protocol
e. information browsing

14. Teknologi internet memudahkan berbagai aktivitas
pertukaran data diseluruh penjuru duniSelain itu,
internet juga memunculkan dampak negatif. Berikut
ini yang bukan merupakan keunggulan dari internet
adalah
a. komunikasi murah
b. sumber informasi besar
c. sulit untuk dipelajari
d. keterbukaan "tanpa sensor"
e. jangkauan yang tidak terbatas

15. Modem digunakan untuk mengubah sinyal digital
menjadi analog dan sebaliknya. Jenis modem yang
terpasang langsung pada motherboard melalui slot
PCI dinamakan
a. USB modem
b. radio modem
c. dial up modem
d. modem internal
e. modem eksternal

16. Anda harus mendaftar pada provider sebelum
menggunakan layanan akses internet. Agar komputer
dapat berkomunikasi dengan internet, Anda harus
mendaftarkan diri kepada
a. ISP
b. kantor Telkom
c. perusahaan Microsoft
d. Departemen Penerangan
e. kantor penyelenggara frekuensi radio

17. Komputer sebagai pusat data yang melayani
komputer anggota dalam jaringan. Komputer anggota
dalam jaringan komputer tersebut dinamakan
a. workstation
b. server
c. client
d. host
e. hub

18. Perhatikan alat-alat berikut!
1. komputer
2. kartu jaringan
3. Wajanbolic e-goen
4. modem
5. repeater
Peralatan pokok yang digunakan untuk akses internet
adalah
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (4), dan (5)
e. (3), (4), dan (5)

19. Banyaknya data yang masuk ke jaringan akan
memungkinkan terjadinya looping data. Agar looping
data dapat diminimalkan dalam jaringan internet
dapat menggunakan perangkat
a. router
b. bridge
c. repeater
d. modem
e. bandwidth

20. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Bekerja pada lapisan data link.
2. Tiap port memiliki domain collision.
3. Memiliki daftar penterjemah ditiap bagian.
Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan fungsi dari
perangkat
a. proxy
b. router
c. bridge
d. modem
e. switch

21. Komputer yang memiliki sistem operasi yang berbeda
dapat menerima dan mengirimkan informasi
menggunakan protokol standar untuk melakukan
transfer data di internet. Bahasa pemograman yang
digunakan dalam internet untuk menampilkan
halaman website disebut
a. FTP
b. TCP/IP
c. HTTP
d. HTML
e. Visual Basic

22. Sejarah perkembangan internet diawali dengan
terbentuknya jaringan komputer pertama di Amerika
Serikat. Terbentuknya jaringan internet diprakarsai
oleh lembaga yang bernama
a. NSFnet
b. ARPAnet
c. Comnet
d. Milnet
e. Internet

23. Internet dapat digunakan sebagai media informasi
dan komunikasi yang cepat dan efisien. Faktor yang
menjadikan daya tarik internet lebih banyak
digunakan dibanding media yang lain adalah
a. komunikasi mahal
b. sumber informasi besar
c. bukan tantangan baru untuk berusaha
d. keterbukaan dengan sensor
e. jangkauan terbatas

24. Anda dapat mengambil file dan menggunakan
perangkat keras secara bersama-sama dalam jaringan
komputer. Untuk dapat mengakses file komputer
satu dengan lain diperlukan sebuah perangkat
antarmuka jaringan disebut
a. repeater
b. LAN Card
c. Ethernet Card
d. kartu jaringan
e. Network Interface Card
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25. Perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk
memperkuat sinyal, sehingga dapat memperjauh
transmisi data dan memperkecil noise pada sinyal
transmisi yang datang disebut
a. router
b. bridge
c. modem
d. Repeater
e. Wireless Adapter

26. Website tebentuk dalam kumpulan beberapa
halaman yang saling terhubung yang dibuat
menggunakan bahasa HTML. Halaman utama dalam
sebuah website disebut
a. network
b. homepage
c. homebase
d. homework
e. Bulletin Board Service

27. Untuk mengubungkan internet dengan jaringan LAN
dibutuhkan sebuah perangkat yang digunakan untuk
mengubah gelombang analog menjadi digital dan
sebaliknya. Perangkat jaringan tersebut dinamakan ...
a. bridge
b. etherned card
c. modem
d. HUB
e. router

28. Internet menyedikan berbagai layanan yang dapat
memudahkan Anda melakukan komunikasi dan
berdiskusi secara online, Layanan di internet yang
memungkinkan pengguna dapat berdiskusi tentang
suatu topik adalah
a. E-mail
b. Network News
c. Remote Login
d. File Transfer Protocol
e. Information Browsing

29. Anda dapat mengirim berbagai file berupa teks,
gambar, musik, maupun video dengan internet.
Layanan yang digunakan untuk mentransfer file dari
satu komputer ke server web dan atau komputer ke
komputer lain tersebut dinamakan
a. E-mail
b. Remote Login
c. Network News
d. File Transfer Protocol
e. Information Browsing

30. Internet terdapat beberapa situs website yang
menyediakan berbagai informasi dengan nama yang
berbeda. Nama-nama yang diberikan untuk
mengidentifikasi nama situs dalam internet disebut
a. domain
b. workstation
c. server
d. workgroup
e. client

31. TCP adalah salah satu protokol dalam internet yang
digunakan untuk proses transfer data dan Komputer
yang berbeda. TCP memiliki kepanjangan

a. Total Control Protocol
b. Transmission Control Protection
c. Total Control Protocol
d. Transmission Control Protecting
e. Transmission Control Protocol

32. Internet dapat memberikan berbagai informasi dan
melakukan komunikasi. Untuk komunikasi dengan
internet secara audio dan visual baik perorangan dan
kelompok disebut dengan istilah
a. televisi
b. telepati
c. telepon
d. teleconferencing
e. telecommunication

33. Anda dapat mengirim surat ke seluruh penjuru dunia
yang terhubung internet dengan mudah dan cepat.
Untuk berkomunikasi antarpemakai internet dengan
menggunakan media tersebut menggunakan layanan
a. FTP
b. e-mail
c. Telnet
d. chatting
e. surfing

34. Penamaan domain digunakan untuk mengatur
penggunaan alamat website yang ada di
internasional. Penggunaan Second Level Domain yang
diperuntukkan untuk lembaga pendidikan tingkat
sekolah di Indonesia adalah
a. sch.id
b. ac.id
c. or.id
d. co.id
e. go.id

35. Pengaturan nama domain dibedakan menjadi Top
Level Domain, Second Level Domain, dan Third Level
Domain. Penggunaan Second Level Domain pada
alamat website www. depkominfo.go.id adalah
a. www
b. go.id
c. depkominfo
d. depkominfo go.id
e. www.depkominfo

36. Penggunaan Top Level Domain untuk penamaan
alamat website pada tiap negara berbeda-bedccTLD
(country code Top Level Domain) untuk negara
Jepang adalah
a. id
b. sg
c. my
d. fr
e. jp

37. Top Level Domain pada pengaturan alamat di internet
diklasifikasikan untuk mengidentifikasi negara dan
jenis bidang usaha yang miliki sebuah websitgTLD
(generic Top Level Domain) untuk organisasi
nonkomersial adalah
a. mil
b. net
c. com

www.depkominfo
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d. org
e. gov

38. Internet dapat diakses menggunakan perangkat lunak
browser menggunakan sistem operasi yang berbeda.
Berikut ini sistem operasi yang tidak mendukung
untuk mengakses internet adalah .
a. Linux
b. Windows XP
c. OpenSuSE
d. Mandriva
e. DOS

39. Teknologi internet menjadikan proses penyampaian
informasi dan komunikasi menjadi cepat. Selain itu,
internet juga memberikan dampak negatif bagi
penggunaannya. Berikut yang bukan dampak negatif
adanya media internet adalah
a. adanya craker
b. aktifitas carding
c. pembajakan intelektual
d. banyaknya situs porno
e. banyak informasi mengenai ilmu pengetahuan

40. Anda dapat mengakses internet mengunakan media
kabel telepon, wireless, maupun satelit manggunakan
modem. Untuk mengakses internet menggunakan
media melalui saluran telepon kabel disebut
a. Wi-Fi
b. Dial-up
c. Broadband
d. File Transfer Protocol
e. Hypertext Transfer Protocol

41. Internet selain memberikan dampak positif terhadap
perkembangan teknologi informasi dan kompunikasi,
juga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi
penggunanya. Penguna internet yang melakukan
kegiatan pengurusakan di internet dinamakan
a. hacker
b. cracker
c. cyberspace
d. penjahat
e. kriminal

42. Komputer salah satu utama media yang digunakan
untuk mengakses internet. Perkembangan teknologi
komunikasi, saat ini dapat menggunakan beberapa
media lain untuk mengakses internet. Berikut yang
bukan media yang dapat digunakan untuk mengakses
internet adalah
a. telepon
b. PDA
c. jaringan wifi
d. televise
e. handphone

43. Perhatikan pernyataan berikut
1. Mempunyai panjang maksimal 500 meter.
2. Ketebalan mencapai kira-kira setengah inchi.
3. Mempunyai kecepatan akses transmisi mencapai

10 Mbps.
Dari pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari
kabel....
a. thinnet

b. thicknet
c. fiber optic
d. STP
e. UTP

44. Kabel UTP merupakan jenis kabel yang banyak
digunakan sebagai media transmisi dalam jaringan
komputer Berikut ini yang bukan beberapa
keunggulan kabel UTP adalah ...
a. harganya relatif murah
b. instalasinya yang mudah dan sederhana
c. mempunyai panjang maksimal 500 meter
d. biaya perawatan dan perbaikan cukup murah
e. kecepatan transfer paket data mencapai hingga

100 Mbps
45. Teknologi internet tidak dapat berjalan dan

berkembang dengan baik, apabila tidak ada badan
atau organisasi yang mengaturnya. Berikut ini badan
yang bertanggung jawab atas pengaturan IP address
pada internet adalah
a. Microsoft
b. Domain Name Server
c. Internet Network Information Centre
d. International Standard Organization
e. Advanced Research Project Agency

46. ISP merupakan perusahan yang menyediakan jasa
layanan akses internet. Di bawah ini yang merupakan
perusahaan penyedia layanan internet melalui
jaringan telepon rumah adalah
a. Centrin
b. Indonet
c. Indosat
d. Wasantara Net
e. Telkomnet instan

47. Komputer yang terhubung ke internet melalui
beberapa urutan. Berikut urutan jalur koneksi yang
benar dari komputer ke interne adalah
a. komputer-internet-ISP-modem
b. komputer-modem-internet-ISP
c. komputer-ISP-modem-internet
d. komputer-modem-ISP- internet
e. internet-ISP-modem-komputer

48. Perangkat komputer yang terhubung dengan internet
dapat melalui media kabel, WiFi, maupun satelit.
Penggunaan sambungan komunikasi internet dengan
satelit bersifat
a. real time
b. temporer
c. discontinue
d. semi real time
e. semi temporer

49. Tiap ISP memiliki fasilitas yang berbeda-beda
sehingga kecepatan transfer data yang ditawarkan
pun berbeda. Untuk menjaga keamanan data dan
menghindari adanya pembajakan dalam transaksi
internet, maka ISP harus memiliki fasilitas....
a. hub
b. switch
c. firewall
d. bandwitdh
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e. backbone
50. Operator telepon seluler selain menyediakan fasilitas

pangilan surat dan sms, juga menyediakan layanan
sambungan internet. Koneksi internet melalui
jaringan telepon seluler menggunakan teknologi
a. HSDPA
b. Speedy
c. dial up
d. wireline
e. wireless

51. Kecepatan transfer data pada modem tergantung dari
jenis modem dan provider yang menyediakan jasa
akses internet. Modem berkecepatan transfer data 2
mbps, berarti modem tersebut mampu mentransfer
data sebanyak
a. 100 bit per detik
b. 8 kilobit per detik
c. 8 megabit per detik
d. 1 megabit per detik
e. 2.000 kilobit per detik

52. ISP akan memberikan beberapa ketentuan yang
digunakan untuk mengakses internet. Berikut
beberapa hal yang tidak diperoleh dari kantor
pelayanan akses internet adalah
a. nomor IP address dan subnet mask
b. hostname dan domainname
c. username dan password
d. daftar pelanggan internet
e. alamat server DSN

53. Hotspot area merupakan tempat yang dapat
digunakan untuk mengakses internet tanpa
menggunakan media kabel. Jaringan yang digunakan
untuk mengakses internet dengan hotspot adalah
a. LAN
b. WiFi
c. MAN
d. WAN
e. handphone

54. Proses kecepatan transfer data sangat
dipertimbangkan dalam memilih ISP. Selain itu, ISP
harus memiliki backbone yang berfungsi sebagai
a. saluran data
b. saluran koneksi utama
c. kecepatan transfer data
d. menyimpan alamat favorit pelanggan
e. menghindari adanya serangan hacker

55. Anda dapat melakukan sambungan internet
menggunakan kabel telepon rumah tanpa
menggangu pangilan suara pada telepon yang
digunakan. Salah satu layanan akses menggunakan
saluran telepon rumah tersebut adalah Telkom
Speedy. Teknologi yang dikembangkan pada jaringan
Telkom Speedy adalah
a. ADSL
b. GPRS
c. HDSL
d. VDSL
e. Dial up

56. Anda dapat melakukan pengaturan pada komputer

agar dapat terhubung dengan internet mengunakan
salah satu ISP. Langkah awal untuk melakukan
pengaturan koneksi ke ISP dapat dilakukan melalui
a. control panel
b. add new program
c. add new hardware
d. new connection wizard
e. modem and phone option

57. Kecepatan transfer data pada internet tergantung
modem dan layanan ISP yang digunakan. Kecepatan
transfer data pada modem dial-up umumnya adalah
a. 15 kbps
b. 45 kbps
c. 48 kbps
d. 56 kbps
e. 128 kbps

58. Pengaturan sambungan internet pada komputer
terdapat pada kotak dialog New Connection Wizard.
Menu-menu pada kotak dialog tersebut terdapat tiga
pilihan. Menu yang digunakan untuk
menghubungkan komputer ke jaringan dalam
workstation yaitu
a. Connect to Network
b. Connect to Internet
c. Connecting to Network
d. Set up a home or small office network
e. Connect to Private Network, such as your

workplace network
59. Anda harus mengisikan username dan password yang

telah disediakan ISP untuk mengakses internet.
Password yang harus diisikan saat kita ingin
menggunakan internet melalui Telkomnet Instan
adalah
a. 080988888
b. 080989999
c. 090809088
d. 090809888
e. 080809099

60. Makin besar bandwidth yang dimiliki ISP, makin cepat
akses internet yang dilakukan untuk transfer
datUkuran kecepatan transfer data akses internet
yang digunakan pada modem adalah
a. byte
b. hertz
c. dot per second
d. byte per second
e. meter per second

61. Kecepatan transfer data pada jaringan sangat
tergantung media transmisi yang digunakan. Jaringan
komputer lokal(LAN) memiliki kecepatan transmisi
data sebesar
a. 64 kbps
b. 100 Mbps
c. 120 Mbps
d. 128 Mbps
e. 256 kbps

62. Biaya yang dikeluarkan saat melakukan koneksi
internet dihitung berdasarkan waktu penggunaan
atau kuotanya. Perhitungan biaya akses internet yang
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bergantung pada waktu yang digunakan dalam
mengakses internet disebut dengan
a. time based
b. flat rate
c. dedicated
d. volume based
e. limited

63. Layanan akses internet pada lokasilokasi tertentu
seperti di mal, kafe, dan bandara, menggunakan
koneksi dengan teknologi Wi-Fi yang sudah terdapat
pada laptop atau notebook disebut
a. Dedicated Connection
b. Night Server Access
c. LAN dial-up ISDN
d. Mobile Access
e. Hotspot

64. Internet dapat digunakan untuk mengambil atau
mengirim file dari komputer server ke komputer
client. Aliran data dari internet ke komputer disebut
a. division
b. upstream
c. streaming
d. downstream
e. teleconference

65. Anda melakukan pengaturan akses internet dengan
menu-menu yang disediakan oleh sistem operasi.
Untuk melakukan pengaturan sambungan ke ISP pada
sistem operasi Windows XP dengan menggunakan
perintah Start - Control Panel, kemudian pilih menu ...
a. system
b. internet option
c. windows firewall
d. network connection
e. phone and modem option

66. Anda dapat mengakses internet yang disediakan
provider melalu media kabel telepon, WiFi, maupun
telepon seluler. Jenis layanan akses internet yang
biasa didapatkan secara mudah dan praktis melalui
telepon seluler adalah
a. dial up
b. mobile access
c. hotspot
d. wireless
e. CDMA

67. Proses transfer data yang digunakan dalam internet
didukung oleh protokol. Protokol standar yang
banyak digunakan dalam jaringan internet adalah
a. TCP/IP
b. provider
c. transmisi
d. protocoler
e. protocol control

68. Jaringan WiFi yang digunakan untuk akses internet
didukung dengan perangkat tambahan. Peralatan
yang berfungsi sebagai pengendali akses dalam area
hotspot adalah
a. Ethernet Card
b. Internet Link
c. Acces Point

d. LAN Card
e. Access Controller

69. Alamat website yang terdapat di internet memiliki
nama unik yang tidak boleh sama dan diterjemahkan
oleh domain Alamat unik untuk mengidentifikasi
komputer dalam jaringan internet disebut
a. IP address
b. subnet mask
c. alamat server DSN
d. username dan password
e. hostname dan domainname

70. Perhitungan biaya akses internet yang bergantung
pada jumlah data yang diambil. Proses perhitungan
biaya akses internet tersebut dari dinamakan
a. time based
b. flat rate
c. unlimited
d. volume based
e. limited

71. Makin besar kecepatan data yang dimiliki modern,
makin cepat pula akses internetnya. Modem dengan
kecepatan transfer data 3 Mbps berarti mampu
mentransfer data sebesar
a. 300 bit per detik
b. 6 kilobit per detik
c. 30 megabit per detik
d. 6 megabit per detik
e. 3.000 kilobit per detik

72. Lebar saluran data yang dilewati secara bersama-
sama oleh data yang ditransfer disebut dengan
a. ISP
b. transfer
c. bigband
d. backbone
e. bandwidth

73. Perusahaan penyedia jasa internet yang memiliki
layanan koneksi internet speedy adalah .
a. Telkom
b. 3GNET
c. BIZNET
d. Telkomsel
e. BIGNET

74. Layanan akses internet menggunakan modem dial-up
yang dihubungkan pada line telepon untuk individual.
Jenis layanan akses internet tersebut dinamakan
a. HSDPA
b. LAN dial-up ISDN
c. Personal dial-up
d. Corporate dial-up
e. Night Server Access

75. HSDPA adalah teknologi akses internet mengunakan
jaringan telepon seluler dengan kecepatan
maksimum 7,2 Mbps. Kepanjangan dari HSDPA
adalah
a. High Speed Data Pocket Access
b. High Speed Data Packet Access
c. High Speed Downlink Packet Access
d. High Speed Download Packet Access
e. High Speed Downlink Pocket Access
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76. Internet dapat diakses menggunakan jaringan kabel
telepon, WiFi, dan telepon seluler yang disediakan
oleh ISP. Untuk koneksi internet dengan teknologi
pada telepon selelur dapat menggunakan
a. Wi-Fi
b. GPRS
c. CDMA
d. infrared
e. bluetooth

77. Modem yang digunakan untuk mengakses internet
dapat mengunakan beberapa jenis, tergantung peng-
gunaannya. Modem yang digunakan untuk
mengakses internet melalui Telkomnet Instan adalah
modem jenis
a. USB
b. internal
c. ADSL
d. Dial up
e. eksternal

78. Anda dapat mengakses internet melalui jaringan
komputer yang sudah terhubung. Berikut ini yang
bukan salah satu prosedur tata cara penyambungan
internet dalam sebuah jaringan komputer adalah
a. menginstal dial up networking
b. menginstal dial up adapter
c. menginstal software driver
d. menginstal alamat Internet
e. menginstal TCP/IP

79. Untuk menghubungkan internet pada Windows XP
dengan jaringan local(LAN) menggunakan menu New
Connections Wizard. Pada kotak dialog tersebut
menu pilihan Set up my manually yang digunakan
untuk koneksi internet secara
a. cepat
b. gratis
c. otomatis
d. manual
e. pelan

80. ISP menyediakan jasa layanan internet yang dapat
diakses menggunakan telepon rumah, telepon
seluler, dan satelit. Di bawah ini yang merupakan
perusahaan penyedia layanan internet melalui
telepon rumah adalah
a. Indosat
b. Wasantara Net
c. Telkomnet instan
d. Centrin
e. Indonet

81. Teknologi yang digunakan untuk mengakses internet
melalui telepon seluler memiliki kecepatan akses
yang berbedKoneksi internet menggunakan GPRS
bekerja dengan kecepatan
a. 64 kbps
b. 192 kbps
c. 230 kbps
d. 384 kbps
e. 512 kbps

82. Sambungan internet menggunakan TV kabel dibuat
dengan bertujuan meniadakan amplifier sinyal.

Media transmisi yang digunakan TV kabel untuk
melakukan sambungan internet adalah
a. coaxial
b. fiber optic
c. UTP
d. twisted pair
e. STP

83. Di bawah ini yang harus diisikan saat kita menemui
kotak dialog New Connection Wizard Internet
Account Information adalah
a. User name
b. Call number
c. ID nuber
d. Phone number
e. Serial number

84. Untuk mengakses internet dibutuhkan saluran
sebagai media transmisi data. Berikut ini yang bukan
saluran untuk mengakses internet adalah
a. Satelit
b. Provider
c. Line telepon
d. Leased line
e. Gelombang radio

85. Langkah awal untuk memperoleh sambungan
internet dengan mendaftarkan ke ISP. Setelah
mendaftarkan ke sebuah ISP, maka Anda akan
mendapatkan identitas pelanggan internet yang
disebut dengan
a. User ID
b. User IP
c. User Account
d. User Internet
e. User Number

86. Dial up merupakan sambungan internet yang
menggunakan saluran kabel telepon. Langkah awal
dalam melakukan sambungan dial up yaitu
a. Instalasi program
b. Instalasi modem
c. Dialing
d. Detech phone
e. Detech signyal

87. Untuk mengakses internet Anda harus harus masuk
dalam sistem jaringan internet. Kondisi di mana
komputer kita tersambung dengan internet disebut
a. Online
b. Offline
c. Dial Up
d. Upload
e. Download

88. Untuk berinteraksi dengan internet diperlukan
program yang disebut web browser. Di antara
program berikut yang bukan web browser adalah
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. CookiesX
d. Internet Explorer
e. Safari
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Soal Ulangan Tengah Semester 1 dari Modul

1. Sejarah perkembangan internet diawali dengan
terbentuknya jaringan computer pertama yang
diprakasai oleh badan pertahanan Amerika Serikat.
Berikut ini badan yang melakukan penelitian tentang
internet adalah
a. ARPAnet
b. NSFnet
c. Milnet
d. Internet
e. Eunet

2. Penggunaan protokol di internet dapat melakukan
transfer data dari komputer yang berbeda. Protokol
yang dapat melakukan pertukaran data hypermedia
seperti teks, gambar, suara, bahkan video dengan
web server adalah
a. HTTP
b. FTP
c. HTML
d. WSFT
e. JAVA

3. Untuk dapat terhubung dengan internet, Anda harus
mendaftar terlebih dahulu pada perusahaan
penyedia layanan internet. Perusahaan atau instansi
yang memberikan jasa layanan internet disebut
a. website
b. URL
c. ISP
d. ISO
e. utp

4. Internet merupakan singkatan dari Interconnection
Networking. Arti dari kata networking adalah
a. saluran
b. hubungan
c. jaringan
d. organisasi
e. sambungan

5. Kehadiran internet dipelopori oleh tokoh tokoh
penting yang mendedikasikan ilmunya. Berikut yang
bukan salah satu tokoh yang memprakarsai
perkembangan internet di Indonesia adalah
a. Roy Suryo
b. Robby Hidayat
c. Onno W. Purbo
d. Muhammad Ihsan
e. Suryono Adisoernarta

6. Modem merupakan salah satu perangkat utama yang
harus ada untuk melakukan sambungan internet.
Fungsi dari perangkat modern digunakan untuk
a. mengubah sinyal digital menjadi gelombang

bunyi dan sebaliknya
b. mengubah sinyal mikro menjadi sinyal makro dan

sebaliknya
c. mengubah sinyal digital menjadi gelombang

analog dan sebaliknya
d. mengubah gelombang bunyi menjadi gelombang

analog dan sebaliknya
e. mengubah gelombang bunyi menjadi sinyal

digital dan sebaliknya
7. Anda dapat melakukan komunikasi dengan media

teks, suara, maupun gambar dan suara menggunakan
internet. Berkomunikasi mengunakan media gambar
dan suara atau video di internet dikenal dengan istilah
a. chatting
b. voice phone
c. teleconference
d. telepon internet
e. video conference

8. Internet menyediakan layanan yang digunakan untuk
berkirim dan mengambil file dari computer server ke
client. Layanan yang digunakan untuk mengirim atau
mengambil data di internet adalah
a. IRC
b. FTP
c. Ping
d. e-mail
e. newsgroup

9. Kehadiran internet memudahkan transaksi
perdagangan menggunakan media e-commerce.
Keuntungan penggunaan e-commerce bagi
perusahaan adalah
a. harus menunggu datangnya barang
b. harus mengirim barang ke pembeli
c. dapat menjangkau pasar yang lebih luas
d. dapat menjual barang dengan lebih mahal
e. tidak dapat melihat barang secara langsung

10. Internet banking (e-banking) memudahkan nasabah
dalam melakukan transaksi perbankan di mana saja.
Berikut ini yang bukan keuntungan internet banking
bagi nasabah adalah
a. tidak perlu datang ke bank
b. dapat dilakukan kapan saja
c. dapat dilakukan di mana saja
d. menghemat biaya transportasi
e. nasabah tidak dapat menggunakan ATM

11. Penuliasan nama domain telah diatur dan
distandarkan secara internasional. Penulisan domain
gTLD (generic Top Level Domain) yang digunakan
untuk bidang pendidikan adalah
a. sch
b. com
c. org
d. edu
e. mil

12. Top level domain yang dimiliki tiap negara merniliki
cara penulisan yang berbedUntuk penamaan domain
dengan website yang disimpan di server Indonesia
berbeda dengan di Negara lain. Penulisan ccTLD
(country code Top Level Domain) untuk negara
Indonesia adalah
a. sn
b. id
c. ind
d. fr
e. jp

13. TCP adalah standar komunikasi data yang digunakan
untuk proses pertukaran data dari satu komputer ke
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komputer lain di da1arn jaringan internet.
Kepanjangan dari TCP adalah
a. Tranfer Central Protocol
b. Tranfer Control Protocol
c. Transmission Control Protocol
d. Transmission Central Protocol
e. Transmission Center Protocol

14. Internet dapat berkembang dengan pesat karena
didukung oleh badan yang mengatur dan
mengadakan penelitian terhadap perkembangan
internet. Di bawah ini yang bukan badan yang
mengatur dan bertanggungjawab dengan
perkembangan internet adalah
a. IBM
b. IAB
c. ISOC
d. IETF
e. IRTF

15. Internet menyediakan berbagai fasilitas yang
digunakan untuk mencari informasi dan
berkomunikasi. Fasilitas yang digunakan untuk
berkomunikasi antar pemakai internet melalui media
tulisan secara online dan real time disebut
a. e-mail
b. Telnet
c. Chatting
d. Surfing
e. FTP

16. Perhatikan gambar berikut!

Perangkat pada gambar di atas digunakan sebagai
media transmisi data dalam jaringan tanpa kabel yang
dinamakan
a. hub
b. bridge
c. router
d. WiFi Card
e. kartu jaringan

17. Penggunaan jaringan komputer akan lebih praktis dan
ekonomis karena dapat mengunakan perangkat
secara bersama, seperti printer dan file. Pemakaian
sumber daya dalam jaringan komputer secara
bersama dikenal dengan istilah
a. sharing
b. division
c. divisioning
d. client server
e. together use

18. Untuk melakukan sambungan ke internet Anda harus
mendaftar ke ISP. Setelah proses pendaftaran ke ISP
selesai, Anda akan mendapatkan identitas pelanggan
internet yang disebut dengan

a. User ID
b. User IP
c. User Account
d. User Internet
e. User Number

19. Untuk menggakses internet dapat dilakukan dengan
media kabel dan tanpa kabel. Teknologi jaringan
tanpa kabel yang dapat diakses dari jarak 100 meter
dart titik aksesnya disebut
a. WiFi
b. satelit
c. dial up
d. TV kabel
e. Wireless Broadband

20. Akses internet dapat dilakukan menggunakan
berbagai sistem operasi yang mendukung GUI(Grafic
User Interface). Di bawah ini sistem operasi yang tidak
dapat digunakan untuk mengakses internet adalah....
a. DOS
b. Linux
c. Mac OS
d. Windows XP
e. Windows 98

21. Biaya akses internet dapat ditentukan dengan waktu
dan kuota yang digunakan. Perhitungan biaya akses
internet yang tidak tergantung pada banyak waktu
yang digunakan untuk mengakses internet maupun
jumlah data yang di ambil di internet disebut
a. volume based
b. time rate
c. free internet
d. flat rate
e. high based

22. Perhatikan perangkat berikut!
1. Komputer
2. Kartu jaringan
3. Bridge
4. Modem
5. Repeater
Peralatan utama yang digunakan untuk akses internet
adalah
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (4), dan (5)
e. (3), (4), dan (5)

23. Tiap ISP memiliki pelayanan dan fasilitas yang
berbeda, sehingga berpengaruh dengan kecepatan
akses internet dan biaya yang dikeluarkan. Berikut ini
yang termasuk dalam kriteria dalam memilih ISP
adalah ...
a. turn around time
b. error susceptibility
c. komputer yang digunakan
d. kapasitas bandwith
e. penggunaan akses luar negeri

24. Internet dapat diakses melalui HP (ponsel). Tipe
koneksi pada telepon seluler hams didukung dengan
berbagai jaringan telekomunikasi. Berikut yang bukan
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jaringan telepon seluler untuk mengakses internet
adalah
a. 3G
b. ADSL
c. GPRS
d. EDGE
e. HSDPA

25. Salah satu pertimbangan dalam memilih ISP adalah
memiliki backbone. Backbone sangat berperan saat
Anda mengakses internet yang berguna untuk
a. saluran data
b. kecepatan transfer data
c. saluran koneksi utama
d. menyimpan alamat favorit pelanggan
e. menghindari adanya pembajak dalam transaksi

internet
26. Anda dapat melakukan sambungan telepon, WiFi,

dan satelit. Koneksi internet melalui jaringan telepon
kabel dinamakan
a. speedy
b. wireline
c. GPRS
d. dial up
e. wireless

27. Internet dapat diakses menggunakan telepon seluler
menggunakan jaringan GSM atau CDMA. Koneksi
internet dengan teknologi GSM dapat menggunakan
a. WiFi
b. GPRS
c. CDMA
d. infrared
e. bluetooth

28. Anda harus memerhatikan beberapa kriteria ISP yang
digunakan untuk mengakses internet. ISP yang Anda
gunakan sangat menentukan biaya dan kecepatan
akses yang digunakan. Berikut ini yang bukan kriteria
ketika memilih ISP adalah
a. akses yang cepat
b. memiliki proxy sendiri
c. memiliki backbone sendiri
d. biaya yang mahal untuk berlangganan
e. mempunyai keamanan data yang bagus

29. Untuk koneksi internet yang terus menerus dan tidak
ada ketergantungan dengan waktu dan kuota,
sebaiknya menggunakan perhitungan biaya
berlangganan dengan
a. flat rate
b. time rate
c. high based
d. free internet
e. volume based

30. Internet sebagai media informasi dan komunikasi

yang banyak digunakan. Faktor yang merupakan daya
tarik internet dibanding media yang lain di antaranya
adalah
a. komunikasi mahal
b. sumber informasi besar
c. bukan tantangan baru untuk berusaha
d. keterbukaan dengan sensor
e. jangkauan terbatas

31. Perhitungan biaya akses internet tergantung pada
waktu yang digunakan mengakses internet disebut
a. flat rate
b. time rate
c. unlimited
d. high based
e. volume based

32. Akses internet dapat dihubungkan dengan beberapa
cara. Di bawah ini beberapa media yang dapat
digunakan untuk menghubungkan internet adalah
a. WiFi
b. satelit
c. TV kabel
d. kabel listrik
e. saluran telepon langsung (dial-up)

33. Layanan akses internet yang terdapat di lokasi-lokasi
tertentu, seperti di mal, kafe, dan bandarAkses
tersebut dapat dilakukan dengan teknologi Wi-Fi yang
terdapat pada laptop atau notebook disebut
a. Night Server Access
b. LAN dial-up ISDN
c. Mobile Access
d. Dedicated Connection
e. Hotspot

34. Anda harus melakukan pengaturan pada modem
sebelum internet dihubungkan dengan komputer.
Untuk pengaturan modem dial up dapat dilakukan
dengan mengklik menu Start --> Klik Control Panel
kemudian klik dua kali pada ....
a. System
b. Internet Options
c. Windows Firewall
d. Properties Modem
e. Phone and Modem Options

35. Koneksi jaringan telekomunikasi melalui jaringan
telepon yang dapat memisahkan
suara maupun non suara (data digital) seperti teks,
data, gambar, dan video disebut
a. ADSL
b. ISDN
c. VSAT
d. HDSL
e. SDSL

II Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan dan jelaskan penggunaan generic Top Level Domain (gTLD) !
2. Sebutkan dan jelaskan penggunaan country code Top Level Domain (ccTLD) !
3. Jelaskan kepanjangan istilah internet dibawah ini:
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a. WWW
b. DARPA
c. TCP/IP
d. ADSL
e. ISP
f. VSAT
g. HTTP
h. Modem
i. HTML
j. FTP
k. HSDPA
l. GPRS
m. EDGE

4. Sebutkan dampak negatif adanya teknologi internet!
5. Sebutkan dampak positif adanya teknologi internet!
6. Sebutkan perangkat utama yang digunakan untuk mengakses internet!
7. Sebutkan komponen yang digunakan untuk membangun jaringan WiFi!
8. Apa yang Anda ketahui tentang hotspot area?
9. Apa yang dimaksud dengan browser ?
10. Apa yang anda ketahui mengenai search engine ?

Selamat Belajar, Semoga sukses selalu menyertai kalian

INGAT
MENCONTEK MURTAD

Powered by Yandriana | Inspiring Teacher
yandriana.wordpress.com


