
Part I. Soal Jawab Uji Kompetensi dari Buku Cetak TIK
Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Sebuah sistem ruang informasi dalam bentuk
teks, gambar, suara, dan video yang dapat
dipresentasikan dalam bentuk hypertext disebut
...
a. www
b. HTTP
c. FTP
d. Gophere
e. WAIS

2. HTML diciptakan oleh ...
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Howard Aiken
d. Linus Torvald
e. Jerry Yang

3. Untuk mengatur web browser default Mozilla,
pada pilihan Options pilih tab ...
a. General
b. Security
c. Content
d. Programs
e. Advanced

4. Sebuah alamat yang menunjukkan rute atau
jalur ke file atau pada fasilitas internet yang lain
pada web disebut ...
a. HTTP
b. URL
c. FTP
d. Gopher
e. www

5. Format dokumen yang digunakan dan dapat
diakses dengan word wide web adalah
a. HTML
b. HTTP
c. FTP
d. MLM
e. Gopher

6. Plug-ins yang mendukung web browser untuk
membuka halaman web dengan format PDF
adalah ...
a. Flash Player
b. Shockwave Player
c. Real Player
d. Acrobat Reader
e. WinZip

7. Untuk mencari file dengan format ppt secara
cepat di Google, pada kotak search, teks yang

diketik adalah ...
a. format ppt
b. ppt
c. file format ppt
d. new project filetype:ppt
e. new project ppt

8. Untuk mencari teks dalam halaman web melalui
web browser Mozilla, perintah yang digunakan
adalah
a. klik menu File - klik Find
b. klik menu Edit - klik Find
c. klik menu View - klik Find
d. klik menu Tools - klik Find
e. klik menu Edit - klik Search

9. 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 kanan pada gambar - klik Save Picture

As
d. klik kanan pada gambar - klik Download
e. klik kanan pada gambar - klik Set As

Background

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

11. Penulisan alamat e-mail yang benar adalah ...
a. siswa yahoo.com
b. siswa $yahoo.com
c. siswa @yahoo.com
d. siswa@yahoo.com
e. siswa_yahoo.com

12. Yang bukan fungsi e-mail adalah
a. surat-menyurat elektronik
b. gaya hidup
c. sarana komunitas diskusi
d. sarana komunikasi
e. sarana chatting

13. Web yang tidak memberikan layanan e-mail
gratis adalah ...
a. Yahoo!
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b. Hotmail
c. Plasa
d. Telkom
e. Google

14. Di bawah ini yang tidak termasuk etika dalam e-
mail adalah
a. subjek e-mail lengkap
b. subjek e-mail singkat
c. hindari penggunaan huruf besar berlebihan
d. hindari kesalahan ketik
e. struktur kalimat yang baik

15. Waktu aktif akun e-mail pada Yahoo! adalah ...
a. 2 bulan
b. 3 bulan
c. 4 bulan
d. 5 bulan
e. 6 bulan

16. Aplikasi khusus untuk layanan POP yang dapat
diinstal di komputer adalah ...
a. Microsoft Network
b. Microsoft Outlook
c. Microsoft NetMeeting
d. Microsoft PowerPoint
e. Microsoft Chatting

17. Alamat untuk pendaftaran e-mail di Yahoo!
adalah ...
a. mail.yahoo.com
b. email.yahoo.com
c. yahoo.mail.com
d. yahoo.e-mail.com
e. e-mail.yahoo.com

18. Saat akan masuk ke akun e-mail Yahoo! Anda,
setelah mengisikan User ID dan Password,
selanjutnya Anda dapat mengklik ...
a. Sign Up
b. Sign In
c. Logout
d. Home
e. Exit

19. Untuk keluar dari akun e-mail Yahoo! dapat
dilakukan dengan mengklik ...
a. Sign In
b. Sign Out
c. Exit
d. Login
e. Close

20. Untuk mengirimkan e-mail, setelah masuk ke
akun Yahoo! Mail, Anda dapat mengklik .. .
a. New

b. Reply
c. Forward
d. Send
e. Check Mail

21. 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. sebagai salinan e-mail yang tidak dapat

dilihat oleh penerima e-mail
e. untuk membuat lampiran file

22. Pada daftar e-mail, Anda dapat membuka dan
membaca e-mail dengan cara mengklik ...
a. Sender
b. Subject
c. Date
d. Size
e. Mark

23. Fasilitas untuk membalas e-mail dengan alamat
tujuan otomatis tersedia dan isi e-mail dapat kita
sertakan kembali adalah ...
a. Compose
b. Trash
c. Reply
d. Forward
e. Backward

24. E-mail yang dikirimkan secara massal yang isinya
tentang promosi suatu produk atau jasa yang
banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis di
internet disebut ...
a. Spam
b. Inbox
c. Urgent
d. Promotion
e. Trash

25. Pengiriman e-mail kepada siapa pun secara acak
tanpa batasan apa pun disebut ...
a. TDEM
b. UCE
c. ECU
d. DTEM
e. MDTE

26. Untuk membuat folder baru pada Yahoo! Mail,
dapat dilakukan dengan mengklik link ...
a. Add
b. Edit
c. Check Mail
d. Compose



e. Draft

27. Berikut ini yang tidak termasuk komponen yang
perlu disiapkan sebelum melakukan pengaturan
e-mail client ke server POP3 adalah ...
a. alamat server POP3
b. alamat server SMTP
c. tempat dan tanggal lahir
d. nama login untuk akses ke e-mail POP
e. port number POP3

28. Salah satu aplikasi untuk komunikasi melalui
internet adalah ...
a. SPSS
b. mIRC
c. Real Player
d. Flash
e. Quick Time

29. Untuk men-dowload mIRC dapat dilakukan
melalui alamat web ...
a. www.mirc.co.uk
b. www.mirc.co.id
c. www.mirc.edu
d. www.mirc.sch.id
e. www.chat.com

30. mIRC 16 bit dapat dijalankan pada sistem operasi
Windows
a. Windows 3.10
b. Windows 95
c. Windows 98
d. Windows 2000
e. Windows XP

31. Ikon pada jendela mIRC disebut
a. Disconnect
b. Connect
c. Channel Folder
d. Options
e. Close

32. Perintah untuk meninggalkan channel dalam
mIRC adalah,
a. /JOIN #namachannel
b. /PART #namachannel
c. /LIST #namachannel
d. /ME #namachannel
e. /AWAY #namachannel

33. Bahasa chatting "brb" memiliki arti
a. sesegera mungkin
b. sebelumnya
c. segera kembali
d. omong-omong

e. sampai jumpa

34. Bahasa chatting "cu" memiliki arti
a. sesegera mungkin
b. sebelumnya
c. segera kembali
d. omong-omong
e. sampai jumpa

35. Ikon emosi ":(" memiliki arti .. .
a. sedih
b. tersenyum
c. cemberut
d. berteriak
e. bingung

36. Fasilitas yang tidak ada dalam mailing list Yahoo!
Groups adalah ...
a. kirim e-mail
b. upload file
c. kalender
d. database
e. spread sheet

37. Orang yang bertugas mengatur aktivitas yang
terjadi dalam suatu kelompok diskusi milis
disebut
a. owner
b. moderator
c. operator
d. programmer
e. analis

38. Fungsi link Post pada halaman mailing list adalah
...
a. kembali ke halaman depan
b. melihat dan membaca pesan
c. membuat dan mengirim e-mail
d. upload e-mail
e. membuat jajak pendapat

39. Untuk keluar dari mailing list tik_sma_dki
melalui e-mail adalah dengan mengetikkan teks
pada kotak tujuan (To)
a. tik_sma_dki-subscribe@ yahoogroups.com
b. tik_sma_dki@yahoogroups.com
c. subscribe@yahoogroups.com
d. unsubcribe@yahoogroups.com
e. tik_sma_dki-unsubscribe@

yahoogroups.com

40. Sebuah sistem ruang informasi dalam bentuk
teks, gambar, suara, dan video yang dapat
dipresentasikan dalam bentuk hypertext disebut
...
a. www
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b. HTTP
c. FTP
d. Gophere
e. WAIS

41. Perangkat lunak web browser yang pertama kali
diciptakan adalah ...
a. Mozilla Firefox
b. Internet Explorer
c. Lynx
d. Viola
e. Linux

42. Di bawah ini tidak termasuk dalam fungsi web
browser adalah .. . .
a. mendapatkan informasi yang diminta dan

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

43. Untuk pengaturan halaman (homepage) default
pada web browser Mozilla,
a. General
b. Security
c. Content
d. Programs
e. Advanced

44. Protokol yang digunakan untuk men-download
file ke komputer adalah ...
a. HTTP
b. URL
c. FTP
d. Gopher
e. www

45. Plug-ins yang mendukung web browser untuk
streaming audio dan video adalah ...
a. Flash Player
b. Shockwave Player
c. Real Player
d. Acrobar Reader
e. WinZip

46. Di bawah ini yang tidak termasuk situs layanan
search engine adalah ...
a. yahoo.com
b. google.com
c. msn.com
d. internic.com
e. lycos.com

47. Untuk menyimpan halaman web, ada beberapa
jenis cara penyimpanan. Jenis penyimpanan

secara lengkap dalam satu kesatuan file dengan
ekstensi *.mht. Pilihannya adalah
a. All Files
b. Web Page, complete
c. Web Archive, single file
d. Web page, HTML Only
e. Doc, complete

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

49. Untuk mengambil gambar bitmap menjadi
wallpaper 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 kanan pada gambar - klik Save Picture As
d. klik kanan pada gambar - klik Download
e. klik kanan pada gambar - klik Set As

Desktop Background

50. Suatu cara untuk mengirimkan pesan dalam
format data elektronik dari satu komputer ke
komputer lain disebut ...
a. chatting
b. e-mail
c. surfing
d. browsing
e. dating

51. Tanda @ dalam penulisan alamat e-mail
menunjukkan ...
a. identitas pengguna
b. berlokasi di
c. nama domain
d. nama server
e. nama pengguna

52. 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

53. Faktor kredibilitas e-mail sangat penting.
Biasanya, yang menjadi faktor pertimbangan
adalah ...



a. asal domain
b. fasilitas layanan
c. harga e-mail
d. kapasitas penyimpanan data
e. iklan

54. Untuk keamanan dan kenyamanan surat-
menyurat bagi pemilik e-mail, pemberian kata
sandi sebaiknya dengan cara ...
a. menggunakan huruf saja
b. menggunakan angka saja
c. menggunakan kombinasi huruf, angka, dan

kode tertentu
d. menggunakan tanggal lahir
e. menggunakan nomor telepon

55. Kemampuan dalam layanan e-mail antara lain
adalah akses POP. POP adalah kependekan dari
...
a. Protocol Office Post
b. Post Office Protocol
c. Protocol Online Post
d. Protocol On Post
e. Post On Protocol

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

57. 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

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

59. Kata URGENT untuk subjek e-mail menunjukkan
sifat e-mail ...
a. biasa
b. segera
c. tidak penting
d. terbuka

e. tertutup

60. Fungsi dari CC 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. sebagai salinan e-mail yang tidak dapat

dilihat oleh penerima e-mail
e. untuk membuat lampiran file

61. Folder untuk e-mail sampah dalam Yahoo! Mail
adalah ...
a. Trash
b. Sent
c. Junk
d. Spam
e. Inbox

62. Gambar paper clip di atas menunjukkan
a. e-mail berisi attachment file
b. e-mail tanpa isi
c. e-mail tanpa attachment file
d. alamat e-mail
e. judul e-mail

63. Fasilitas untuk meneruskan e-mail ke alamat e-
mail lain adalah ...
a. New
b. Trash
c. Reply
d. Forward
e. Backward

64. Pengiriman e-mail kepada target tertentu yang
dianggap memiliki minat terhadap produk yang
ditawarkan disebut ...
a. TDEM
b. UCE
c. ECU
d. DTEM
e. MDTE

65. Untuk membatalkan penghapusan e-mail di
Yahoo! Mail, Anda dapat menggunakan folder ...
a. Draft
b. Sent
c. Bulk
d. Trash
e. Inbox



66. Yang termasuk program e-mail client adalah ...
a. Microsoft Excel
b. Outlook Express
c. Internet Explorer
d. Quick Time
e. Real Player

67. Protokol bagi client untuk mengirim e-mail yang
ditujukan kepada pengguna lain di internet
adalah ...
a. POP3
b. SMTP
c. GPRS
d. CDMA
e. X25

68. Aplikasi untuk komunikasi chat yang dimiliki oleh
Yahoo! adalah ...
a. mIRC
b. MSN Messenger
c. Yahoo Messenger
d. Google
e. Outlook Express

69. Program mIRC diciptakan oleh ...
a. Bill Gates
b. Tim Berners Lee
c. Khaled Mardam-Bey
d. Howard Aiken
e. Linus

70. Pengetikan nama channel di mIRC diawali
dengan tanda ...
a. ?
b. =
c. +
d. $
e. #

71. Perintah untuk bergabung dengan suatu channel
dalam mIRC adalah ...
a. /JOIN #namachannel
b. /PART #namachannel
c. / LIST #namachannel
d. /ME #namachannel
e. /AWAY #namachannel

72. Dalam jendela Sign in, Sign in as invisible
berfungsi untuk ...
a. masuk ke Yahoo! Messenger secara

otomatis
b. ID tidak terlihat saat chatting
c. Kata sandi tersimpan dalam jendela Sign In
d. menyembunyikan kata sandi
e. menampilkan ID

73. Bahasa chatting "btw" memiliki arti
a. sesegera mungkin
b. sebelumnya
c. segera kembali
d. omong-omong
e. sampai jumpa

74. Ikon emosi ":)" memiliki arti
a. sedih
b. tersenyum
c. cemberut
d. berteriak
e. bingung

75. Fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi
bersama-sama dalam satu forum adalah ...
a. e-mail
b. mailing list
c. FTP
d. Gopher
e. HTTP

76. Orang yang membuat mailing list disebut ...
a. owner
b. moderator
c. operator
d. programmer
e. analis

77. Untuk bergabung dengan mailing list
tik_sma_dki melalui e-mail adalah dengan
mengetikkan teks pada kotak tujuan (To) ...
a. tik_sma_dki-subscribe@ yahoogroups.com
b. tik_sma_dki@yahoogroups.com
c. subscribe@yahoogroups.com
d. unsubcribe@yahoogroups.com
e. tik_sma_dki-unsubscribe@

yahoogroups.com

78. Fungsi link Polls pada mailing list Yahoo! Groups
adalah ...
a. menyimpan file
b. upload file
c. menyimpan link web
d. membuat database
e. membuat jajak pendapat
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Part II. Soal Jawab Uji Kompetensi dari Modul TIK
Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Website memberikan berbagai layanan
informasi dan komunikasi yang dapat
ditampilkan dalam bentuk teks, suara, music,
maupun video. Perangkat lunak yang digunakan
untuk mengakses informasi pada halaman web
tersebut dinamakan
a. web browser
b. search engine
c. windows update
d. internet protocol
e. windows catalog

2. Perhatikan gambar berikut!

Tampilan bagian menu Internet Explore pada
gambar di atas dinamakan
a. home
b. task bar
c. menu bar
d. status bar
e. address bar

3. Internet Explorer memiliki tampilan yang
terdapat menu dan ikon untuk mengakses
internet. Menu yang digunakan untuk
menampilkan halaman atau informasi dari suatu
website yang sedang dibuka disebut
a. Title Bar
b. Workspace
c. Menu Bar
d. Status Bar
e. Taskbar

4. Saat kita sedang berada dalam halaman web dari
situs tertentu kemudian ingin membuka
halaman web lain dari situs yang berbeda pada
jendela yang berbeda, tetapi halaman web dan
situs yang sedang aktif tidak ingin ditutup, dapat
dilakukan dengan perintah
a. klik File --> New Window
b. klik Edit New Window
c. klik File Window
d. klik Edit Window
e. klik View —> Window

5. WWW adalah salah satu fasilitas di internet yang
digunakan untuk menampilkan berbagai
informasi berupa teks, gambar, maupun video
pada website. WWW kepanjangan dari
a. Word Wide Web
b. Word Width Web
c. Word Width World
d. World Wide Web

e. World Width Web

6. Tampilan halaman web dapat Anda simpan
dengan HTML. Untuk menyimpan halaman web
beserta file pendukung menggunakan menu ....
a. Text File
b. Save Web Page
c. Web Page, complete
d. Web Page, HTML only
e. Web Archive, single file

7. Perhatikan gambar berikut!

Dari gambar di atas, pernyataan berikut yang
benar adalah
a. halaman yang dicetak adalah hal 1
b. halaman yang dicetak adalah hal 4
c. halaman yang dicetak adalah semua

halaman
d. halaman yang dicetak adalah hal 1 — 4
e. number of copies : 4

8. Perhatikan perangkat lunak aplikasi berikut!
1. Opera
2. Outlook Express
3. Mozilla Firefox
4. Yahoo Messengger
5. Internet Explorer
Perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk
mengakses web ditunjukkan oleh nomor
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)

9. Anda dapat menyalin teks, gambar, maupun
video yang terdapat pada halaman website.
Proses pengambilan informasi dalam bentuk file
dari internet disebut dengan
a. search engine
b. surfing



c. download
d. upload
e. hosting

10. Untuk menyalin bagian artikel dalam sebuah
tampilan webpage, dapat ditempuh dengan
langkah
a. tandai blok, tekan Ctrl + X, tekan Ctrl C
b. tandai blok, tekan Ctrl + C, tekan Ctrl X
c. tandai blok, tekan Ctrl + S, tekan Ctrl V
d. tandai blok, tekan Ctrl + C, tekan Ctrl V
e. tandai blok, tekan Ctrl + V, tekan Ctrl C

11. Penggunaan e-mail berbasis web dengan cara
mendaftar terlebih dahulu pada website yang
menyediakan jasa layanan e-mail. Berikut ini
yang bukan website penyedia layanan e-mail
adalah
a. Lycos
b. Gmail
c. Yahoo!
d. Hotmail
e. OkeZone

12. Jenis-jenis layanan yang terdapat pada e-mail
memiliki kelebihan dan kekurangan. Jenis e-mail
yang bermanfaat bagi penguna yang suka ganti-
ganti alamat e-mail adalah
a. Air Mail
b. Webmail
c. POP Mail
d. Junk E-mail
e. E-mail Forwarding

13. Berikut ini merupakan salah satu keunggulan
POP e-mail dibandingkan dengan web mail
adalah
a. dapat dibaca secara offline sehingga

mengurangi biaya koneksi internet
b. dapat mengirim ke banyak alamat pada satu

waktu
c. dapat menyertakan file lain pada e-mail yang

dikirim
d. dapat dibuka di sembarang waning internet
e. dapat mendaftar secara gratis

14. Awal penggunaan layanan e-mail, hams
mengunjungi website penyedia layanan e-mail
yang akan ditampilkan pada kotak dialog yang
berisikan password. Password pada layanan e-
mail tersebut berfungsi
a. kata sandi sign-out
b. kata kode untuk menyimpan e-mail
c. kata sandi untuk mengirimkan e-mail
d. kata sandi untuk penghubung interface

komputer

e. kata sandi yang bersifat rahasia yang
berperan untuk membuka e-mail

15. Cara penulisan alamat e-mail sudah
distandarkan dengan format penulisan tertentu.
Berikut ini penulisan alamat e-mail yang tepat
adalah
a. budi@jaya
b. budi/yahoo
c. budi_yahoo.com
d. budi_yahoo/com
e. budi@yahoo.co.id

16. Internet menyediakan berbagai layanan yang
digunakan untuk berkomunikasi maupun
berkirim pesan. Layanan di internet yang
digunakan untuk berkomunikasi bersama-sama
atau berdiskusi dalam satu forum adalah
a. e-mail
b. Mailing List
c. FTP
d. Gopher
e. HTTP

17. E-mail dilengkapi dengan menu attachment yang
memudahkan dalam melakukan pengiriman
surat. Fungsi dari attachment files dalam e-mail
adalah
a. untuk surat penting
b. penentu ukuran surat
c. untuk membuat lampiran file
d. sebagai salinan surat yang dikirimkan

kepada penerima lain
e. sebagai salinan surat yang tidak dapat dilihat

oleh penerima surat

18. Pengaturan diskusi melalui mailing list diatur
oleh pengelola dan anggota mailing list. Orang
yang bertugas mengatur aktivitas yang terjadi
dalam suatu kelompok diskusi mailing list
disebut
a. Owner
b. Moderator
c. Operator
d. Programmer
e. Analis

19. Kelompok diskusi dapat dibentuk dengan
menyertakan e-mail untuk bergabung dalam
satu topik tertentu disebut
a. usenet
b. directory
c. shopping
d. mailing list
e. news groups
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20. Untuk mendaftar menjadi anggota milis
smaga@yahoogroups, dapat mengirim pesan
kosong menggunakan e-mail yang ditujukan
kepada
a. smaga@yahoogroups.com
b. subscribe-smaga@yahoogroups. com
c. smaga-subscribe@yahoogroups. corn
d. smaga-unsubscribe@yahoogroups. corn
e. unsubscribe-smaga@yahoogroups. corn

21. Browser merupakan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengakses internet.
Penggunaan browser yang berbasis hyperteks
pertama kali dikembangkan oleh
a. erwise
b. Piewei
c. Mosaic
d. marc andressen
e. Tim Barners Lee

22. Perhatikan gambar di bawah ini!

Bagian dari web browser yang berisi menu file
edit view dan seterusnya dinamakan
a. title bar
b. menu bar
c. standard button
d. address bar
e. status bar

23. Internet menyediakan berbagai layanan yang
digunakan untuk mencari informasi dan
berkomunikasi. Kegiatan mengambil file Buku
Sekolah Elektronik dan alamat website
www.bse.depdiknas.go.id di internet disebut
a. copy
b. upload
c. cracking
d. browsing
e. download

24. Search engine Google dapat menlakukan
pencarian dengan dengan file ekstensi tertentu
menggunakan kata kunci. Untuk mencari artikel
dengan topik sistem informasi dengan format
pdf dapat ditulis dengan dengan kata kunci
a. system informasi
b. system informasi : pdf
c. "system informasi" type : doc
d. "system informasi" filetype : pdf
e. "system informasi" typefile : pdf

25. Web browser Internet Explorer terdapat menu
toolbar yang terdiri dari ikon. Menu Refresh

pada toolbar Internet Explore ditunjuk dengan
ikon ....
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

26. Anda dapat menghemat ukuran penyimpanan
file untuk proses upload dan download di
internet. Untuk mengurangi ukuran file dapat
dilakukan kompresi dalam bentuk
a. doc
b. dos
c. winzip
d. bookmark
e. spreadsheet

27. Perhatikan gambar berikut!

Tampilan perangkat lunak browser Internet
Explorer seperti gambar di atas menunjukkan
proses ....
a. menutup website Ilmu Komputer
b. membuka website Ilmu Komputer untuk

diunduh
c. menyimpan tampilan halaman website Ilmu

Komputer
d. membuka window baru tentang website

Ilmu Komputer
e. menyimpan website Ilmu Komputer pada

menu Favorites

28. Perhatikan gambar di bawah.
Open Link
Open Link in New Tab
Open Link in New Window
Save Target As I
Print Target II
Show Picture
Save Picture As III
E-mail Picture IV
Print Picture V
Go to My Pictures
Set as Background

Menu pada gambar merupakan tampilan menu
pada web browser Internet Explorer. Untuk
menyimpan file gambar pada halaman Internet
Explorer dapat dipilih menu ...

mailto:smaga@yahoogroups
mailto:smaga@yahoogroups.com
mailto:subscribe-smaga@yahoogroups
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a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

29. Search engine Google dapat digunakan untuk
melakukan pencarian menggunakan kata kunci
atau karakter Boolean. Penggunaan tanda (+)
pada pencarian Google bertujuan untuk
a. fokus pencarian pada situs
b. untuk mengkhususkan hasil pencarian
c. untuk mencari istilah yang belum diketahui
d. kata tersebut merupakan kata kunci yang

seperti apa adanya.
e. hasil pencarian yang akan ditampilkan

google akan tidak memuat semua kata atau
beberapa kata tersebut

30. Internet menyediakan berbagai informasi yang
dapat di unduh dalam berbagai bentuk. Berikut
ini informasi yang tidak dapat diunduh di
internet adalah
a. mp3
b. video
c. software
d. hardware
e. materi pdf

31. Penggunaan operator OR pada mesin pencari
google bertujuan untuk
a. fokus pencarian pada situs
b. untuk mencari istilah yang belum diketahui
c. kata tersebut merupakan kata kunci yang

seperti apa adanya.
d. pencarian hanya terpusat pada kata kunci

yang digunakan saja
e. hasil pencarian yang akan ditampilkan

google akan tidak memuat semua kata atau
beberapa kata tersebut.

32. Search engine Google terdapat pilihan pencarian
tombol I'm feeling lucky atau saya lagi
beruntung. Fungsi dari tombol tersebut dalam
proses pencarian digunakan untuk
a. memberikan hadiah kejutan
b. mencoba keberuntungan di website

google.com
c. fasilitas ramalan keberuntungan pada

website google.com
d. memberikan petuah-petuah keberuntungan

dari google.com
e. menampilkan website urutan pertama dari

hasil temuan google.com

33. Penggunaan e-mail untuk memasuki sistem pada
web server dibutuhkan username dan password.
Untuk keamanan dan kenyamanan surat bagi
pemilik account e-mail, pemberian password
sebaiknya dengan cara
a. menggunakan huruf saja
b. menggunakan angka saja
c. menggunakan tanggal lahir
d. menggunakan nomor handphone
e. menggunakan kombinasi huruf, angka, dan

kode tertentu

34. E-mail berdasarkan cara penggunaan dibedakan
menjadi tiga jenis, yaitu POP mail, Web base
mail, dan e-mail forwarding. Berikut kelebihan
dari penggunaan e-mail jenis POP Mail adalah
a. waktunya cepat
b. sampainya lama
c. dapat dibaca dari mana saja
d. hanya dapat dalam kondisi online
e. dapat dibaca dalam kondisi offline

35. Penggunaan e-mail yang cara membacanya
dengan mengunduh dalam kotak masuk,
kemudian memutuskan setelah selesai dapat
diputuskan akses internetnya. Pengunaan jenis
e-mail tersebut merupakan kelebihan e-mail
berbasis
a. web
b. POP
c. SMTP
d. web khusus
e. web langganan

36. Proses mengirim e-mail langsung pada alamat
yang dituju tanpa tembusan. Proses pengiriman
e-mail tersebut dapat menuliskan pada menu ....
a. Point to Point
b. Copy Carbon
c. Blind Copy Carbon
d. Distribution List
e. Discussion List

37. Penulisan alamat e-mail dengan nama
willian@yahoo.com. Penggunaan willian pada
alamat e-mail tersebut dinamakan
a. secret name
b. independent name
c. pemilik jaringan
d. pengirim
e. user name

38. Penggunaan jenis e-mail yang dapat dibaca di
komputer mana saja asal terhubung dengan
internet. Pengunaan jenis e-mail tersebut
merupakan kelebihan e-mail berbasis

mailto:willian@yahoo.com


a. SMTP
b. POP
c. web
d. PTMS
e. SMTP

39. BBC merupakan menu dalam layanan e-mail
yang digunakan untuk mengirim surat kebanyak
orang. BBC kepanjangan dari
a. Blind Carbon Computer
b. Blind Copy Carbon
c. Blind Carbon Copy
d. Blind Computer Copy
e. Blind Computer Carbon

40. Penggunaan e-mail untuk berkirim dan
menerima surat harus didukung oleh protokol
internet. Protokol pada mail server yang
digunakan untuk mengambil e-mail dari server
ke komputer pengguna adalah
a. SMPT
b. POP 3
c. SMTP
d. IMAC
e. PPO 3

41. Saat menghapus e-mail yang tidak berguna,
setelah memberi tanda ceklis () di depan nama
e-mail. Langkah selanjutnya adalah mengklik
tombol
a. Delete
b. Outbox
c. Spam
d. Inbox
e. object

42. Penggunaan alamat e-mail dengan nama
donnyprase@gmail.com. Penulisian alamat
tersebut yang menunjukkan nama hostname
adalah

a. sasame
b. @
c. gmail
d. .com
e. gmail.com

43. Berikut ini merupakan salah satu keunggulan E-
mail sistem POP dibandingkan dengan web mail
adalah
a. mendaftar secara gratis
b. dapat dibuka di sembarang waning internet
c. mampu mengirim ke banyak alamat pada

satu waktu
d. mampu menyertakan file lain pada e-mail

yang dikirim
e. dapat dibaca secara offline sehingga

mengurangi biaya koneksi internet

44. Protokol SMTP adalah protocol yang digunakan
untuk mengirim e-mail di internet. SMTP
merupakan kepanjangan dari
a. Simple Mail Transfer Protocol
b. Super Mail Transfer Protocol
c. Simple Mass Transfer Protocol
d. Simple Mass Transducer Protocol
e. Super Mass Transducer Protocol

45. Layanan di internet yang digunakan untuk
berdiskusi dengan menyertakan e-mail yang
sama untuk bergabung dalam satu group.
Penggunaan layanan tersebut dapat digunakan
untuk bertukar pendapat dengan membahas
salah satu topik tertentu disebut
a. usenet
b. mailing list
c. news grodps
d. shopping
e. directory

mailto:donnyprase@gmail.com


Part III. Soal Jawab Pelatihan UAS Paket I dari Modul TIK
Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Komputer dalam jaringan komputer dibedakan
menjadi komputer server dan client. Server yang
memiliki kemampuan memberikan layanan
kepada pengguna secara bersama-sama yaitu
a. PDA
b. PC Tablet
c. Thin Client
d. Smartphone
e. Mainframe computer

2. Teknologi internet memungkinkan Anda
melakukan transfer data dengan cepat. Aplikasi
internet yang berfungsi untuk mengakses
komputer lain dan jarak jauh adalah
a. FTP
b. www
c. telnet
d. e-mail
e. gopher

3. Adanya jaringan telekomunikasi memudahkan
Anda dalam melakukan komuniasi di tempat
yang jauh. Berikut yang bukan manfaat dari
adanya teknologi jaringan telekomunikasi adalah
a. berbagi resource
b. membuat desain grafis
c. mempercepat distribusi data
d. koneksi jarak jauh teleconference
e. proses transaksi yang terintegrasi

4. Anda dapat menghubungkan internet ke
jaringan komputer dengan peralatan jaringan.
Perangkat yang digunakan untuk
menghubungkan beberapa jaringan dengan
protokol yang sama dapat menggunakan
a. Proxy
b. Bridge
c. Switch
d. Router
e. Gateway

5. Internet dapat digunakan untuk melakukan
komunikasi secara cepat. Layanan untuk
melakukan sambungan komunikasi telepon
internasional di internet menggunakan pulsa
lokal disebut
a. VoIP
b. veronica
c. caller ID
d. phone call
e. teleconference

6. Jaringan komputer merupakan kumpulan
beberapa komputer yang sating terhubung dan
dapat digunakan bersama. Jaringan sistem
informasi internal suatu perusahaan disebut
a. internet
b. intranet
c. Local Area Network
d. Campus Area Network
e. Metropolitan Area Network

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

8. Komputer merupakan peralatan elektronik yang
digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah
informasi. Alat untuk memproses data pada
komputer adalah
a. memori
b. harddisk
c. monitor
d. prosesor
e. LAN card

9. Untuk menghubungkan komputer dengan
internet, dibutuhkan peralatan yang digunakan
menerjemahkan sinyal komputer menjadi sinyal
analog dan diterjemahkan kembali kepada sinyal
komputer yang dinamakan
a. modem
b. TCP/IP
c. protokol
d. LAN card
e. kabel telepon

10. Untuk dapat terhubung dengan internet, sebuah
komputer harus dilengkapi perangkat tambahan
yang disebut dengan
a. modem
b. soundcard
c. CD-ROM
d. floppy drive
e. kabel telepon



11. Salah satu perangkat utama pada jaringan WiFi
adalah access point. Perangkat tersebut dapat
mentransmisikan data dengan jarak jangkauan
pada ruangan terbuka sejauh
a. 100 meter
b. 200 meter
c. 500 meter
d. 1.000 meter
e. 1.500 meter

12. Internet merupakan jaringan komputer
berdnsarkan lugs areanya yang mencakup
seluruh belahan dunia. Untuk jaringan komputer
dengan luas area 5 sampai dengan 50 km disebut
a. LAN
b. MAN
c. WAN
d. WAIS
e. MNN

13. Tanda berhasil melakukan instalasi telkomnet
instant, dengan dengan diberikan tanda
konfirmasi pada taskbar
a. completing the new connection wizard
b. internet account information
c. phone number to dial
d. connection name
e. internet connection

14. Hadimya internet memudahkan untuk
mengontrol aplikasi di manapun berada. Berikut
ini yang termasuk aplikasi untuk remote login
adalah
a. FTP
b. chat
c. telnet
d. e-mail
e. Website

15. Tata cara penamaan domain diklasifikasikan
menjadi tiga kategori, yaitu Top Level Domain
(TLD), Second Level Domain, dan Third Level
Domain. TLD umum yang melayani bisnis adalah
a. com
b. gov
c. net
d. coop
e. jobs

16. Perhatikan gambar di bawah ini!

I II III IV V

Tampilan perangkat lunak web browser Internet
Explorer yang digunakan untuk kembali ke
tampilan home page dengan memilih menu ….
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

17. Wireless LAN (WLAN) merupakan jaringan
komputer dalam satu ruungan atau kantor tanpa
menggunakan kabel. Penggunaan jaringan
WLAN didukung penggunaan perangkat bantu
a. hub
b. swicth
c. access point
d. proxy server
e. kabel jaringan

18. Untuk menghubungkan komputer dengan
internet dapat melalui kabel telipon, jaringan
telepon seluler, TV kabel, maupun satelit.
Saluran internet menggunakan Telkomnet
Instan menggunakan jenis koneksi
a. MMA
b. dial up
c. WLAN
d. wave line
e. radio amatir

19. Menu telusuri dengan Google adalah menu yang
digunakan untuk
a. menangkap web
b. memulai pencarian
c. menentukan direktori
d. menentukan kata kunci
e. memasukan alamat web

20. Untuk memperkecil ukuran file yang dikirim
dengan internet dapat menggunakan aplikasi
Winzip. File zip memiliki kapasitas
a. sama dengan file aslinya
b. lebih besar dari file aslinya
c. lebih kecil dari file aslinya
d. lebih sederhana dari file aslinya
e. lebih fleksibel dari file aslinya

21. Jenis e-mail berdasarkan cara penggunaannya
diklasifikasikan menjadi e-mail berbasis web,
POP mail, dan e-mail forwarding. Layanan web
based mail yang disediakan oleh Google adalah
a. Gmail
b. hotmail
c. plasa.com
d. sijiwae.net
e. yahoo.com



22. Penggunaan web browser Internet Explorer,
menu yang menunjukkan indikator yang
bergerak sebagai tanda proses akses internet
sedang berlangsung adalah
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

23. Carbon copy dalam layanan e-mail yang
digunakan untuk
a. meneruskan surat
b. mengirim spaming
c. mengirimkan lampiran
d. mengirimkan tembusan
e. mengirimkan alternative forwarder

24. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Digunakan untuk mengirimkan paket data

melalui jaringan.
2. Sebagai penerima sinyal dan

memancarkannya kembali.
3. Digunakan untuk menangkap sinyal wifi agar

lebih kuat.
4. Berfungsi untuk menguatkan kembali sinyal

agar sinyal yang dikirim sekuat sinyal asli.
5. Untuk membangun sebuah jaringan

sederhana.
Fungsi repeater sebagai perangkat pendukung
akses internet ditunjukkan dengan pernyataan
nomor
a. (1) dan (3)
b. (1) dan (4)
c. (2) dan (4)
d. (3) dan (5)
e. (4) dan (5)

25. Penggunaan layanan e-mail yang menggunakan
top level domain Indonesia menggunakan
bahasa Indonesia. E-mail dengan pengantar
bahasa Indonesia terdapat pada e-mail ....
a. yuli@lycos.net
b. eka@yahoo.com
c. eka@yahoo.co.id
d. dewata_03@lycos.net
e. gunawan_09@yahoo.com

26. Layanan web based mail terdapat beberapa
menu yang digunakan untuk mengelola layanan
e-mail. Menu reply pada layanan e-mail
digunakan untuk
a. menulis surat
b. masuk e-mail
c. membalas surat

d. menghapus surat
e. meneruskan surat

27. Anda dapat mengirimkan file tambahan saat
berkirim surat menggunakan layanan e-mail.
Lampiran e-mail dikirim dengan menggunakan
menu ....
a. Delete
b. Folder
c. Replay
d. Forward
e. Attachment

28. Anda dapat menyimpan alamat website yang
sering dikunjungi pada menu di web browser
Internet Explorer. Untuk membuka tampilan
website yang sering dikunjungi menggunakan
menu ....
a. Home
b. Close
c. Back
d. Find
e. Favourite

29. Internet Explorer menyediakan menu yang
digunakan untuk menghentikan akses tampilan
website. Menu pada web browser tersebut
dinamakan
a. Stop
b. Back
c. Refresh
d. Forward
e. Multimedia

30. Tiap komputer yang terhubung dengan internet
memiliki nama alamat komputer yang berbeda
dari komputer lain. Alamat suatu komputer di
internet ditunjukkan oleh
a. client
b. TCP/IP
c. protokol
d. IP address
e. internet address

31. Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar di atas adalah perangkat keras untuk
akses internet disebut
a. RAM
b. switching
c. VGA card
d. ethernet card
e. modem internal
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32. Pdf (portable document format) adalah file
portable yang memudahkan penggunaan file
dan berbagai dokumen. Penggunaan file
tersebut dapat dibuka dengan menggunakan
a. HTML
b. Winzip
c. Microsoft Excel
d. Microsoft Word
e. Acrobat Reader

33. Materi yang berasal dari website dapat disalin
pada slide presentasi. Untuk menyalinnya pada
perangkat lunak presentasi dapat menggunakan
shortcut dengan menekan tombol kombinasi
a. Ctrl + S
b. Ctrl + X
c. Ctrl + C
d. Ctrl + P
e. Ctrl + L

34. Internet dapat dihubungkan dengan berbagai
media. Media fisik yang menghubungkan
komputer dengan internet adalah
a. kabel
b. radio
c. udara
d. angin
e. gelombang

35. Sign in adalah menu yang digunakan untuk
layanan e-mail berbasis web. Selain itu, layanan
e-mail terdapat menu sign out yang berfungsi
untuk
a. mengirim e-mail
b. mendaftar e-mail
c. keluar dan menutup e-mail
d. keluar dan program Windows
e. masuk ke dalam account e-mail

36. Anda dapat mengirimkan surat pada layanan e-
mail dengan melampirkan file tambahan.
Pengiriman lampiran pada e-mail melalui
prosedur
a. link
b. upload
c. sending
d. stand up
e. download

37. E-mail kosong dikirimkan ke alamat mailing list
sains_groupsubscribe@yahoogroups.com.
Maksud dan tujuan dari pengiriman e-mail
tersebut yaitu
a. mengirim pesan ke milis
b. keluar dari keanggotaan sains_ group

c. mendaftar menjadi anggota milis
sains_group

d. mendaftar menjadi anggota ke yahoogroups
e. menghentikan untuk sementara pengiriman

pesan

38. Perangkat jaringan komputer yang berfungsi
untuk memperkuat sinyal yang lemah sehingga
dapat diterima dengan mudah. Perangkat
tersebut &Jamaican ....
a. Hub
b. Bridge
c. Repeater
d. LAN Card
e. Accesspoint

39. Modem berfungsi untuk menerjemahkan sinyal
digital menjadi analog dan sebaliknya untuk
mentransmisikan data pada internet. Modem
yang digunakan pada layanan Telkom Speedy
disebut
a. modem XDSL
b. modem ADSL
c. modem HDSL
d. modem standar
e. modem eksternal

40. Hub adalah perangkat jaringan komputer yang
digunakan untuk menghubungkan antar
komputer. Penggunaan hub dengan kabel
Coaxial mendukung topologi
a. bus
b. star
c. linear
d. wan
e. tree

41. Anda dapat melakukan komunikasi dan bertukar
data dengan berbagai layanan yang ada di
internet. Aplikasi internet yang tidak dapat
digunakan untuk berdiskusi adalah
a. milis
b. e-mail
c. gopher
d. chatting
e. news group

42. Setelah selesai menggunakan layanan e-mail,
Anda harus menutup dan keluar dari account e-
mail. Proses keluar dari account e-mail disebut
dengan
a. sign in
b. sign up
c. sign out
d. hand out
e. sign down

mailto:sains_groupsubscribe@yahoogroups.com


43. Untuk dapat diakses dengan menggunakan
program mail client, account e-mail tersebut
harus mendukung protokol
a. UNIX
b. TCP/IP
c. Web Mail
d. SMTP/POP 3
e. Internet Protokol

44. Router adalah perangkat jaringan komputer
sebagai penghubung antara jaringan dengan
internet. Aplikasi Router yang terinstalasi dalam
komputer disebut
a. Brouther
b. PC Router
c. PC Desktop
d. Proxy server
e. ADSL + Router

45. Ikon attachment pada suatu e-mail,
menandakan pesan tersebut
a. berisi iklan
b. memiliki file terlampir
c. merupakan e-mail balasan
d. merupakan e-mail lanjutan
e. belum dinyatakan bebas virus

46. Sambungan internet dapat dilakukan dengan
berbagai cara dan mempunyai kekurangan serta
kelebihan masing masing. Kelebihan sambungan
internet menggunakan ADSL adalah
a. harga modem murah
b. tidak menggunakan kabel
c. merupakan akses internet bergerak
d. kecepatan akses lebih dibandingkan dengan

3G
e. dapat digunakan tanpa harus mengganggu

telepon masuk

47. Peralatan yang berfungsi sebagai pengendali
akses dalam sebuah lokasi hotspot adalah
a. repeater

b. internet link
c. access point
d. ethernet card
e. access controller

48. Adanya mesin pencari memudahkan pengguna
untuk mencari berbagai informasi di internet.
Pernyataan berikut yang salah tentang mesin
pencari Google adalah
a. menghasilkan pencarian dalam waktu yang

cepat
b. mempunyai fungsi pengecualian untuk

rnenghilangkan kata kunci
c. menggunakan tanda kutip (“) untuk

mengapit kata kunci yang berupa frase
d. dapat membedakan huruf besar dan kecil di

kata kunci pencarian
e. dapat digunakan untuk mencari gambar

atau file-file dengan tipe dan format
tertentu dengan kata kunci yang telah
disertakan

49. E-mail adalah layanan di internet yang
digunakan untuk berkirim surat dengan mudah
dan cepat di seluruh dunia. Berikut ini yang
bukan merupakan kelebihan dari e-mail adalah
a. dapat menyertakan file-file
b. dapat dikirim dengan cepat
c. sarana komunikasi yang murah
d. panjang surat yang dikirim dibatasi
e. dapat mengirim surat ke seluruh dunia tanpa

terkendala jarak dan waktu

50. Anda dapat melampirkan beberapa jenis file
pada saat mengirim surat dengan e-mail. Tipe-
tipe file yang dapat disertakan sebagai
attachment dalam e-mail adalah
a. *.docx dan *.zip
b. *.pdf dan *.rar
c. *.jpg dan *.zip
d. *.exe dan *.docx
e. semua jenis file



Part IV. Soal Jawab Pelatihan UAS Paket 2 dari Modul TIK
Pilihlah jawaban yang paling tepat.

1. Seperangkat alat elektronika yang bekerja
bersama-sama berdasarkan instruksi/perintah
mengolah data untuk diproses menjadi
informasi. Perangkat tersebut dinamakan
disebut
a. televisi
b. komputer
c. radio
d. faksimile
e. internet

2. Kabel merupakan salah satu media transmisi
yang berfungsi untuk menghubungkan
komputer satu dengan yang lainnya dalam
sistem jaringan. Pengunaan kabel untuk jaringan
komputer makin panjang, dapat menyebabkan
lalu lintas data akan menjadi makin
a. ringan
b. cepat
c. datar
d. singkat
e. lambat

3. Data berupa teks, gambar, maupun file lain
dapat ditransmisikan menggunakan beberapa
media pada jaringan komputer. Berikut adalah
media yang tidak dapat digunakan untuk
mentransfer data pada jaringan komputer
adalah
a. kabel koaksial
b. kabel twisted pair
c. serat optik
d. gelombang radio
e. sinar inframerah

4. Berdasarkan luas areanya jaringan komputer
diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Jaringan
yang menghubungkan komputer di sebuah
gedung perkantoran disebut jaringan
a. LAN
b. intranet
c. MAN
d. internet
e. WAN

5. Web browser adalah perangkat lunak yang
digunakan untuk mengakses file-file pada
halaman sebuah website. Perangkat lunak
aplikasi web browser yang secara default sudah
ada di sistem operasi Microsoft Windows adalah
a. Netscape Navigator
b. Mozilla Firefox
c. Maxthon

d. Internet Explorer
e. Opera

6. Transaksi perbankan dapat dilakukan di mana
saja dengan memanfaatkan jaringan komputer.
Mesin ATM yang ada di bank-bank di Indonesia
menggunakan sistem jaringan
a. LAN
b. intranet
c. MAN
d. internet
e. WAN

7. Komputer server bertugas memberikan 10
layanan kepada komputer client pada sistem
jaringan. Penggunaan jaringan computer
tersebut menggunakan tipe
a. client
b. peer to peer
c. client-server
d. file server
e. workstation

8. Komputer dalam jaringan dapat terhubung satu
dengan yang lain dan berkomunikasi karena
didukung beberapat perangkat lain. Di bawah ini
yang bukan merupakan perangkat keras untuk
membuat jaringan adalah
a. repeater
b. bridge
c. hub
d. Windows
e. acess point

9. Perhatikan gambar berikut!

Perangkat jaringan tersebut berfungsi untuk
a. memutus jaringan
b. menguatkan sinyal
c. mengatur sinyal jaringan
d. menyatukan kabel-kabel jaringan
e. menghubungkan komputer dalam jaringan

10. Anda dapat menghubungkan internet
menggunakan beberapa sambungan seperti
saluran telepon dan satelit. Untuk koneksi



internet menggunakan saluran telepon jenis
modem yang digunakan adalah
a. DSL modem
b. dial up modem
c. radio modem
d. mobile modem
e. USB modem

11. Adanya aplikasi web browser memudahkan
untuk mengakses berbagai informasi yang ada di
internet. Di bawah ini yang bukan contoh
perangkat lunak web browser yang dikenal di
internet adalah
a. Internet Explorer
b. Yahoo
c. Opera
d. Mozilla Firefox
e. Neoplanet

12. Tiap website di internet menampilkan berbagai
informasi dan fasilitas mesin pencari untuk
memudahkan penggunaan internet. Website
yang banyak dikunjungi dan digunakan dalam
akses internet oleh para pengguna internet
adalah
a. www.lycos. com
b. www.msn.com
c. www.yahoo.com
d. www.google.com
e. www.geocities.corn

13. Penamaan nama domain berdasarkan tingkatan
yang diatur oleh badan standarisasi internet.
Penggunaan nama domain internet untuk badan
milik pemerintah adalah
a. edu
b. net
c. gov
d. org
e. mil

14. Sebuah jaringan yang tidak memliliki sebuah file
server atau sumber daya yang terpusat dan
seluruh komputer mempunyai kemampuan yang
sama untuk sating menggunakan sumber daya
yang ada. Penggunaan tipe jaringan tersebut
dinamakan
a. client-server
b. ring
c. star
d. WAN
e. per to per

15. Perhatikan gambar berikut!

Peralatan pada gambar tersebut digunakan
untuk menghubungkan kabel jaringan dengan
computer yang dinamakan
a. Kabel UTP
b. Kabel koaksial
c. Kabel fiber optic
d. Konektor RJ 45
e. Konektor

16. Untuk mengetahui asal negara sebuah website
dapat dilihat dari domain yang digunakan
website tersebut. Penggunaan nama website
dengan domain dari negara Inggris adalah
a. us
b. id
c. in
d. uk
e. id

17. Perhatikan gambar berikut!

Peralatan pada gambar tersebut tertanam pada
mainboard komputer digunakan untuk
menerjemakah data agar dapat berkomunikasi
dengan komputer yang lain. Peralatan tersebut
dinamakan
a. Hub
b. Router
c. Bridge
d. LAN card
e. Modem

18. Anda dapat mencari informasi di internet
dengan mengunjungi beberapa halaman.
Kegiatan membaca halaman-halaman informasi
di internet disebut
a. browsing
b. netting
c. surving
d. playing
e. hunting

19. Untuk berinteraksi dengan internet diperlukan
program yang disebut web browser. Di antara
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program berikut yang bukan web browser
adalah
a. Mozilla Firefox
b. Opera
c. CookiesX
d. InternetExplorer
e. Opera

20. Perhatikan gambar berikut!

Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan
penggunaan mesin pencari pada gambar
tersebut adalah
a. mencari dengan topic kucing
b. mencari topic kucing dalam format web
c. mencari topic kucing dalam format gambar
d. mencari topic kucing dalam format berita
e. mencari topic kucing dalam format video

21. Untuk menghubungkan komputer agar dapat
mengakses internet, Anda harus mendaftar ke
ISP. Urutan jalur koneksi dari komputer ke
internet 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

22. Internet dapat dihubungkan dengan
menggunakan beberapa sistem operasi yang
mendukung GUI. Sistem operasi yang tidak
mendukung untuk terhubung ke jaringan
internet adalah....
a. Mac OS
b. Windows 98
c. Windows XP
d. Linux
e. DOS

23. Protokol yang digunakan untuk memanggil
rangkaian-rangkain karakter yang digunakan
untuk menamai alamat pemanggilan dari suatu
dokumen dalam halaman web disebut
a. Address
b. URS
c. URL
d. UPS

e. alamat

24. Penggunaan nama domain untuk alamat website
di internet telah diatur oleh badan standarisasi
internet. Berikut ini situs yang digunakan untuk
akademik adalah
a. www.yahoo.com
b. www.tvri. com
c. www.itb.ac.id
d. www.ktiguru.org
e. www.neotek.co.id

25. Untuk berkirim surat dengan layanan e-mail,
Anda harus mendaftar terlebih dahulu dan akan
mempunyai account yang digunakan untuk
membuka e-mail. Account pada layanan e-mail
tersebut berupa
a. User Id dan Password
b. perangkat keras
c. sebenarnya cukup User Id saja
d. modem dial-up
e. cukup password saja

26. Search engine adalah sebuah fasilitas di internet
yang dapat dijalankan melalui web browser.
Search engine digunakan untuk .
a. mencari informasi
b. mailing list
c. membuat email
d. membuka email
e. chatting

27. LAN merupakan salah satu jenis jaringan
komputer berdasarkan luas areanya.
Kepanjangan dari LAN adalah
a. Local arena net
b. Local Area Network
c. Lokasi Area Network
d. Localisasi Area Network
e. Local Arena Network

28. Informasi dalam internet tersimpan pada
halaman website yang saling terhubung dengan
halaman yang lain. Antarhalaman web dalam
internet yang saling terhubung menggunakan
a. hyperlink
b. gambar
c. teks
d. ikon
e. logo

29. Berikut ini yang bukan fungsi modem adalah....
a. menerjemahkan data
b. menghubungkan komputer dengan telepon
c. menyimpan data
d. merubah sinyal analog menjadi sinyal digital
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e. menghubungkan komputer dengan ISP

30. Perhatikan gambar berikut ini!

Dari gambar kotak dialog download di atas
pernyataan berikut yang benar adalah
a. File tidak dapat didownload
b. File yang didownload gagal
c. File yang didownload belum selesai
d. File yang didownload sudah selesai
e. File yang didownload sedang berlangsung

31. Kegiatan layanan online yang dilakukan
pemerintah dengan menggunakan media
teknologi dan informasi disebut
a. e-mail
b. e-government
c. government move
d. ethernet
e. government

32. Perangkat lunak yang digunakan untuk
mengakses internet terdapat beberapa macam.
Berikut ini yang salah satu contoh perangkat
lunak penjelajah web adalah
a. Windows Vista
b. Windows Explorer
c. Internet Explorer
d. Microsoft Acces
e. Internet Server

33. E-mail yang dikirim secara massal berisi
informasi yang kurang penting atau iklan suatu
produk atau jasa dinamakan
a. spam
b. inbox
c. trash
d. urgent
e. promotion

34. Perhatikan gambar berikut ini!
Print Target
Show Picture I
Save Picture As II
E-mail Picture III
Print Picture IV
Go to My Pictures
Set as Background V

Penggunaan web browser pada saat mengakses
internet terdapat menu yang digunakan untuk
menjadikan gambar sebagai wallpaper desktop
adalah
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

35. Tampilan web browser terdapat beberapa menu
dan ikon yang digunakan untuk melakukan
pengaturan halaman website. Untuk membuka
tampilan website yang sering dikunjungi
menggunakan ikon ....
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

36. Search engine layanan di internet yang
digunakan untuk mencari berbagai informasi.
Untuk mencari situs-situs yang menyediakan
topik menggunakan search engine dengan
memasukkan
a. keypad
b. keyboard
c. user name
d. keyword
e. password

37. Perhatikan gambar berikut!

I II III IV V
Tampilan menu tersebut terdapat pada layanan
e-mail. Untuk menuliskan pesan dengan
mengubah jenis huruf dapat mengklik ikon
nomor
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

38. Website dibuat dengan bahasa pemrograman
yang mampu menampilkan berbagai media
seperti gambar, musik dan video. Berikut
merupakan bahasa pemograman yang
digunakan untuk membuat halaman web di
internet adalah....
a. GIF
b. jpeg
c. analog
d. bitmap



e. HTML

39. Laboratorium komputer sekolahan dapat
digunakan untuk mengakses internet secara
bersama dengan komputer yang berbeda. Hal
tersebut dikarenakan internet dapat diakses
melalui .
a. jaringan komputer / LAN
b. browser
c. modem
d. jaringan nirkabel
e. telepon

40. Perhatikan gambar berikut!

Mesin pencari pada gambar tersebut, digunakan
untuk mencari informasi dalam bentuk
a. Halaman web
b. Gambar
c. Dokumen
d. File Program
e. File Film

41. Tempat umum yang menyediakan layanan akses
internet dengan memanfaatkan fasilitas
Hotspot. Penggunaan layanan tersebut
memanfaatkan sambungan internet dengan
a. dial up
b. ADSL
c. WiFi
d. GPRS
e. TV Kabel

42. Tampilan pada halaman website dapat Anda
simpan dalam bentuk file gambar atau HTML.
Untuk menyimpan gambar yang Anda peroleh
dari tampilan website menggunakan pilihan .
a. save
b. save picture as
c. download picture
d. e-mail picture
e. print picture

43. Keseluruhan isi web server yang dimiliki oleh
seseorang atau lembaga tertentu diibaratkan
sebuah buku yang terdiri dari halaman-halaman
tertentu disebut
a. Homepage
b. e-mail
c. webpage
d. milis

e. web site

44. Halaman depan atau halaman utama sebuah
website, diibaratkan sebagai cover sebuah buku
yang pertama dikunkungi disebut
a. Homepage
b. e-mail
c. webpage
d. milis
e. web site

45. Perhatikan gambar berikut!

Ikon pada gambar dalam lingkaran tersebut,
apabila komputer terhubung dengan internet
akan tampil tulisan
a. LAN area connection
b. komputer connect Intranet
c. komputer connect Internet
d. komputer terputus dengan intranet
e. komputer terhambat dengan Internet

46. Penulisan e-mail dipisahkan dengan tanda @.
Penggunaan tanda @ pada alamat e-mail
digunakan untuk .
a. memisahkan user name dengan penyedia

layanan e-mail
b. memisahkan alamat dengan penyedia

layanan e-mail
c. memisahkan pembuat e-mail dengan

penyedia layanan e-mail
d. memisahkan nama dengan penyedia

layanan e-mail
e. memisahkan password dengan penyedia

layanan e-mail

47. Layanan e-mail dapat diakses menggunakan
aplikasi e-mail client, seperti Outlook Express.
Agar dapat mengakses program mail client, akun
e-mail tersebut harus mendukung protokol
a. TCP/IP
b. SMTP/POP 3
c. UNIX
d. Web Mail
e. Internet Protokol

48. E-mail dapat dikelola secara langsung dari situs
website penyedia layanan e-mail Penggunaan e-
mail tersebut dapat dikelola menggunakan
aplikasi
a. pengolah kata
b. pengolah angka
c. pengolah gambar
d. web browser
e. web builder



49. Layanan e-mail memiliki jenis dan Halhal berkut
sebaiknya dipertimbangkan ketika Anda hendak
mendaftar pada suatu layanan e-mail
a. stabilitas layanan
b. kapasitas
c. akses POP
d. fasilitas e-mail
e. jumlah pengguna e-mail

50. Salah satu teknik pencarian informasi yang
mengacu pada penelusuran dan subjek yang
utama, kemudian menuju ke objek yang spesifik
merupakan teknik pencarian
a. subject tree
b. random
c. purposive random
d. search engine
e. terstruktur

Part V. Soal Essay dari Modul TIK
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat !
Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada kemampuan Anda!

1. Apa yang dimaksud web browser?
2. Sebutkan macam-macam search engine berdasarkan cara mengumpulkan data!
3. Sebutkan 4 tipe penyimpanan file sebuah halaman web!
4. Apa yang dimaksud download?
5. Jelaskan langkah-langkah menyimpan halaman web!
6. Jelaskan secara singkat jenis-jenis e-mail!
7. Sebutkan empat website yang menyediakan layanan e-mail gratis!
8. Apa yang dimaksud dengan attachment?
9. Sebutkan fungsi dan sebuah mailing list!
10. Jelaskan yang dimaksud dengan owner dan moderator dalam mailing list!
11. Jelaskan langkah-langkah untuk mencari informasi dengan search engine!
12. Jelaskan perbedaan reply dan forward dalam e-mail!
13. Jelaskan kegunaan dari perangkat lunak web browser!
14. Apa yang anda ketahui tentang mailing list?
15. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat e-mail dengan yahoo mail!
16. Jelaskan tiga kelebihan kabel fiber optik dalam jaringan telekomunikasi!
17. Sebutkan macam-macam teknologi DSL!
18. Uraikan apa yang dimaksud dengan mailing list dalam internet!
19. Jelaskan langkah menu untuk mencari dan menyalin gambar dengan menggunakan mesin pencari Google!
20. Uraikan langkah menggunakan menu Forward dalam penggunaan e-mail!
21. Jelaskan langkah-langkah untuk mencari informasi dengan search engine!
22. Uraikan perbedaan reply dan forward dalam e-mail!
23. Jelaskan kegunaan dan perangkat lunak yahoo messenger!
24. Apa yang Anda ketahui tentang interne service provider?
25. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat e-mail dengan Yahoo Mail!


