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ULANGAN SEMESTER GANJIL
Tahun Ajaran 2009/2010

Hari / tanggal : Jumat, 11 Desember 2009
Mata Pelajaran : TIK
Kelas : VII ( tujuh )

I. Pilihlah jawaban A, B, C atau D yang paling benar, dengan cara memberi tanda silang ( X ) !

1. Radio, televisi merupakan alat komunikasi…
a. Point to Multi Point c. Multi point to point
b. Multi Point To Multi point d. Point to point

2. Sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai 
dengan kode dalam bentuk pulsa listrik adalah…

a. Telegraph c. Mobile Phone
b. Telephone d. Faximile

3. Yang tidak termasuk dalam 4 bagian utama telephon adalah …
a. Repeater c. Transmitter
b. Receiver d. Ringer

4. Menyalin sama persis dengan dokumen asli dan mengiriman data dalam bentuk sinyal listrik dalam bentuk 
kode titik –titik terang gelap dari dokumen yang di pindai adalah cara kerja dari …

a. Telegraph c. Mobile Phone
b. Telephone d. Faximile

5. Dalam perangkat telekomunikasi berupa radio, bagian yang berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan 
amplitude osilator adalah …

a. Osilator c. Resistor
b. Transistor d. modulator

6. Secara umum, frekuensi dari gelombang radio FM adalah …
a. 900 – 1800 Mhz c. 88 – 108 KHz
b. 900 – 1800 Khz d. 88 – 108 MHz

7. teknologi mobilephone (Telepon bergerak) yang umum digunakan sampai saat ini adalah GSM dan CDMA. 
Kepanjangan dari GSM adalah …

a. Global selular of Mobile Communication c. Global System of Mobile Communication
b. Global system Mobile d. General System Mobile

8. Untuk dapat menggunakan ponsel dibutuhkan pemancar dengan frekuensi tertentu yang dikenal dengan 
nama BTS (Base Transceiver Station).  BTS membagi sebuah daerah dam sebuah irisan berbentuk …

a. Trigonal c. Heksagonal
b. Pentagonal d. Polygonal

9. Komputer yang paling canggih dan dilengkapi dengan berbagai kemampuan seperti meramalkan cuaca, 
membantu dalam penelitian dan percobaan adalah …

a. PC c. Dedicated Computer
b. Mainframe d. Embedded Computer

10.Pendingin ruangan, control satelit, roket, peluru kendali dan robot robot di industry merupakan contoh dari 
…

a. PC c. Dedicated Computer
b. Mainframe d. Embedded Computer

11.Pada awal kemunculannya, internet disebut dengan …
a. ARPAnet c. WARNET
b. ERAnet d. Network
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12.Bangsa yang pertama kali menggunakan kertas yang terbuat dari serat bambu yang dihaluskan untuk 
sarana komunikasi adalah …

a. Romawi c. Arab Saudi
b. Mesir d. Cina

13.Orang yang berjasa pertama kali menemukan telephon adalah …
a. Albert Enstein c. Guglielmo Marconi
b. Alexander Graham Bell d. Thomas Alfa Edison

14.Orang yang berjasa mengkombinasikan penemuan penemuan tentang teori induksi, kumparan tesla 
sebagai transformer kecepatan tinggi untuk megirimkan komunikasi radio melalui udara adalah …

a. Albert Enstein c. Guglielmo Marconi
b. Alexander Graham Bell d. Michael Faraday

15.Perkembangan computer generasi ke empat semakn cepat setelah ditemukannya Chip yang kemudian 
dusun dalam sebuah sirkuit yang terkenal dengan nama ..

a. Microcontroller c. Microkomputer
b. Microprocessor d. Kompressor

16.Penggunaan tabung vakum dalam jumlah besar, sulit diprogram, kecepatan terbatas, ukuran besar dan 
kebutuhan daya listrik yang sangat besar merupakan ciri dari …

a. komputer generasi pertama c. komputer generasi ketiga
b. komputer generasi kedua d. komputer generasi keempat

17.Yang tidak termasuk dalam peranan TIK dalam dunia pendidikan adalah …
a. Diskusi Online c. Konsultasi dan bimbingan Gratis
b. Menjual data penelitian d. Perpustakaan Online

18.Pengecekan saldo, transfer uang pembayaran tagihan merupakan bentuk dari layanan …
a. Internet banking c. e-education
b. e-commerce d. e-goverment

19.Yang tidak termasuk keuntungan perdagangan elektronik (e-commerce) adalah …
a. Barang yang dibeli harus menunggu beberapa hari sebelum tiba
b. Barang dapat diperoleh dari tempat yang jauh
c. Menghemat waktu dan biaya transprotasi 
d. Pilihan barang dan penjual tidak terbatas di satu tempat

20.Norton, AVG, McAfee adalah nama nama dari …
a. Antivirus c. Sistem Operasi
b. Virus Komputer d. Program pengolah kata

21.Yang tidak termasuk pemanfaatan tik dalam bidang pemerintahan adalah …
a. Pemangkasan birokrasi c. Meningkatkan pelayanan masyarakat
b. Kecepatan akses informasi masyarakat d. Pemungutan pajak kepada masyarakat

22.Undang – undang no 19 tahun 2002 adalah tentang …
a. komputer c. hak cipta
b. Terorisme d. Pornographi

23.Negara negara asia dibawah ini termasuk dalam kategori Tiga Negara dengan kasus pembajakan tertinggi 
kecuali …

a. Indonesia c. Singapura
b. Cina d. Vietnam
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24.Yang tidak termasuk karakteristik cybercrime( kejahatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan 
sarana computer) adalah …

a. Kejahatan melintasi batas batas negara
b. Sulit menentukan yuridikasi hokum berlaku
c. Kerugian lebih kecil dibandingkan dengan kejahatan konvensional
d. Perbuatan dilakukan secara illegal dan tanpa hak…

25.Kejahatan berupa penipuan dengan mencuri data data kartu kredit orang lain disebut …
a. Cyber sabotage and exortion c. Carding
b. Illegal Contents d. Phising

26.Dalam menggunakan perangkat computer harus dapat malaksanaan K3 pengoperasian computer. K3 
kepanjangan dari …

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja c. Keselamatan Kerja Komputer
b. Kesehatan dan Kecelakaan Kerja d. Keselamatan dan Kerapihan Kerja

27.Bagian computer yang berfungsi untuk mengarahkan kursor pada desktop atau area kerja adalah …
a. Keyboard c. Scanner
b. Mouse d. CPU

28.Tombol yang tidak ditampilkan pada saat kita mematikan computer dengan menekan tombol turn off 
adalah ..

a. Stand by c. Turn Off
b. Log off d. Restart

29.Windows, Linux, Dos, Unik termasuk kedalam …
a. Sistem operasi c. Teknologi Informasi
b. Sistem informasi d. Teknologi Komunikasi

30.Simbol atau gambar yang mewakili sebuah file, folder atau drive dan berfungsi sebagai shortcut disebut …
a. Screen Saver c. Icon
b. taskbar d. Dekstop

31.Gambar bergerak, Teks bergerak maupun gambar yang dapat berganti dengan sendirinya ketika computer 
tidak digunakan dalam waktu tertentu diatur pada bagian …

a. Screen Saver c. Icon
b. taskbar d. Dekstop

32.Dalam mengetik 10 jari tombol            Enter ditekan degan jari tangan …
a. Ibu Jari c. Telunjuk kanan
b. Jari Tengah kanan d. Kelingking kanan

33.Untuk tombol spasi ditekan dengan jari tangan…
a. Ibu Jari c. Telunjuk kanan
b. Jari Tengah kanan d. Kelingking kanan

34.Jari manis kiri dan jari manis kanan masing masing menekan keyboard pada …
a. huruf F dan J c. huruf S dan L
b. huruf D dan K d. huruf D dan L

35.Jari tengah kiri dan jari tengah kanan masing masing menekan keyboard pada …
a. huruf F dan J c. huruf S dan L
b. huruf D dan K d. huruf D dan L
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II. Soal Essay
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, padat dan tepat

1. Tuliskan 5 jenis alat komunikasi yang kamu ketahui
2. Tuliskan 4 bagian dari Komputer PC yang kamu ketahui
3. Tuliskan 4 Posisi tubuh bagian apa saja yang harus diatur agar memenuhi syarat K3 dalam bekerja 

dengan computer

4. Sebutkan fungsi dari masing masing tombol/ ikon pada 
gambar disamping

5. Jelaskan fungsi dari sistem operasi

Selamat Bekerja, Jangan Lupa Berdoa Terlebih Dahulu   
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ULANGAN SEMESTER GANJIL
Tahun Ajaran 2009/2010

Hari / tanggal : Jumat,11 Desember 2009
Mata Pelajaran : TIK
Kelas : VIII ( Delapan )

I. Pilihlah jawaban A, B, C atau D yang paling benar, dengan cara memberi tanda silang ( X ) !

1. Dibawah ini yang bukan merupakan perangka pengolah kata ( word processing) adalah..
a. Ms Word c. Notepad
b. Ms Acces d. Wordpad

2. Komponen jendela dalam MS Word yang berfungsi untuk menampilkan tombol perintah adalah…
a. Status bar c. Menu bar
b. Toolbar d. taskbar

3. Yang tidak termasuk dalam 9 daftar menu bar yang terdapat dalam MS word 2003 adalah…
a. Table c. File
b. Format d. Page layout

4. Untuk menutup sekaligus keluar dari MS Word 2003 pada menu bar menggunakan..
a. File // Quit c. File // Close
b. File // Exit d. File // Shutdown

5. Toolbar yang umumnya selalu ditampilkan pada saat kita membuka dokumen atau membuat dokumen 
dalam  Microsoft word adalah …
a. Border and shading c. Tabel and border
b. Standard and formatting d. Picture and drawing

6. Page number, picture, footnote terdapat dalam menu …
a. Edit c. View
b. Insert d. Format

7. Page setup, print, New terdapat dalam menu..
a. File c. insert
b. edit d. Format

8. terdapat dalam toolbar…
a. Standard c. formatting
b. drawing d. Picture

9. terdapat dalam toolbar …
a. Standard c. formatting
b. drawing d. Picture

10. Pada kotak dialog open, untuk menentukan tipe data penyimpanan tertentu seperti document (*.doc),rich 
text format ( *.rtf)  ataupun semua file (*.*) dan sebagainya melalui bagian …
a. Save in c. File of type
b. File name d. Save As

11. Untuk menandai satu kata di sebelah kanan insertation point ( posisi kursor) menggunakan tombol/ 
shortcut …
a. CTRL + Shif + ← c. Shift + ←
b. CTRL + Shift + d. Shift + →

12. Untuk menandai seluruh teks yang ada pada dokumen menggunakan tombol / shortcut …
a. CTRL + A c. CTRL + O
b. CTRL + S d. CTRL + P

1
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13. Untuk memindahkan sebuah dokumen digunakan tombol/shortcut …
a. CTRL + X dan CTRL + V c. CTRL + X dan CTRL + P
b. CTRL + C dan CTRL + V d. CTRL + C dan CTRL + P

14. Untuk membuat rumus rumus kimia menggunakan ms word dapat dikukan dengan menggunakan fasilitas 
pengaturan font yaitu …
a. Subscript c. shadow
b. Superscript d. strikethrough

15. Untuk membuat tulisan dengan efek bayangan menggunakan Microsoft word dapat dilakukan dengan 
menggunakan fasiitas pengaturan font yaitu …
a. Subscript c. shadow
b. Superscript d. strikethrough

16. Teks SMP ASTRA AGRO LESTARI dapat dibuat dengan cara menseleksi teks tersebut dan pengaturan font …
a. CTRL + C dan CTRL + V c. CTRL + B dan CTRL + I
b. CTRL + X dan CTRL + V d. CTRL + B dan CTRL + U

17. Karakter dibawah ini tidak diperbolehkan dalam penyimpanan sebuah teks kecuali…
a. * c. <
b. ; d. /

18. Untuk masuk ke pengaturan jarak tepi halaman dengan teks melalui …
a. File// page setup//margin c. Format// page setup// margin
b. Insert// Page setup// margin d. Tool // page setup// margin

19. Dalam pengaturan spasi baris, tinggi baris sesuai dengan font terbesar pada garis bersangkutan ditambah 
sedikit ruang tambahan adlah pengaturan line spacing …
a. Multiple c. double
b. Single d. At least

20. Pengatuan column( untuk membuat jumlah column dalam lembar kerja) terdapat pada menu …
a. File c. Format
b. Insert d. Table

21. Pengaruran teks rata kanan dan kiri menggunakan tombol/ shortcut …
a. CTRL + L c. CTRL + E
b. CTRL + R d. CTRL + J

22. Lagkah langkah untuk pengaturan paragraph adalah …
a. Insert // Paragraph c. File// Paragraph
b. Format//Paragraph d. Tool// Paragraph

23. Untuk memunculkan toolbar drawing pada ms word 2003 adalah …
a. View// toolbar// drawing c. Format// toolbar// drawing
b. Insert// toolbar// Drawing d. Tool// toolbar// drawing

24. Yang termasuk termasuk dalam toolbar picture adalah   …
a. c.

b. d.

25. Pilihan yang dibuat untuk member garis diantara kolom adalah …
a. Width and spacing c. Line between
b. Apply to d. Number of column

2
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26. Langkah langkah Untuk menyisipkan wordart adalah …
a. Format// picture//word art c. Insert // drawing// word art
b. Insert// picture// word art d. Format //drawing// word art

27. Zoom maksmal yang dapat difasilitasi oleh Microsoft word adalah …
a. 100% c. 500 %
b. 250 % d. 1000%

28. Untuk membuat highlight teks yang diinginkan (sekeliling teks mendapat pewarnaan dan teks asli tetap 
seperti semula) secara cepat dilakukan dengan menggunakan tombol shortcut …
a. c.

b. d.

29. Untuk memunculkan kotak dialog table pada ms word 2003 adalah …
a. File// Insert// Table c. Tabel// insert// table
b. View//toolbar//table d. Format//insert//table

30. Merge cell pada pengaturan table digunakan untuk …
a. Menghapus sel c. Menyisipkan sel
b. Menggabungkan sel d. Membagi sel

31. Untuk membagi sebuah sel menjadi beberapa baris dan kolom menggunakan pengaturan  ….
a. Merge cells c. Delete cells
b. Split Cells d. Insert Cells

32. Untuk member warna pada table menggunakan pengaturan …
a. border c. bulleted
b. Shading d. Numbering

33. Untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer ke dokumen kerja Microsoft word menggunakan 
perintah …
a. Insert// drawing// picture c. Insert// picture// clipt art
b. Insert// picture// word art d. Insert // picture// from file

34. Untuk megatur tinkat kekontrasan cahaya pada gambar menggunaka pengaturan …
a. c.

b. d.

35. Penempatan teks pada gambar berupa gambar ditemoakan ditengah tengah baris teks dengan bentuk 
persegi panjang adalah …
a. square c. Behind text
b. tight d. Through

II. Soal essay
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, padat, tepat dan benar

1. Tuiskan 5 pemanfaatan penggunaan Microsoft word yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari hari
2. Suliskan langkah langkah untuk menyimpan sebuah dokumen pada Microsoft word 
3. Tuliskan langkah langkah untuk mengatur margin pada sebuah halaman
4. Tuliskan 4 shortcut/ tombol yang terdapat dalam MsWord dan jelaskan fungsi dari masing-masing 

tombol
5. Tuliskan beberapa macam pengaturan yang dibutuhkan ketika akan mencetak dokumen 

Selamat Bekerja, Jangan Lupa Berdoa Terlebih Dahulu   
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ULANGAN SEMESTER GANJIL
Tahun Ajaran 2009/2010

Hari / tanggal : Jumat, 11 Desember 09
Mata Pelajaran : TIK
Kelas : IX ( Sembilan)

I. Pilihlah jawaban A, B, C atau D yang paling benar, dengan cara memberi tanda silang ( X ) !

1. Internet pada awal kemunculannya disebut dengan nama …
a. Intranet b. Net work c. ARPA net d. Computer Network

2. Kode yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web disebut …
a. HTML b. HTTP c. WWW d. URL

3. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim surat dalam bentuk elektronik disebut …
a. E-mail b. Wifi c. WWW d. Telnet

4. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengetahui apakah computer yang digunakan telah terhubung 
dengan computer lain dalam internet adalah …

a. Ping b. Gopeher c. FTP d. IRC

5. Menurut internet world statistic tahun 2006, pengguna internet terbanyak adalah Negara …
a. Jerman b. Cina c. Jepang d. amerika serikat

6. Pemanfaatan internet sebagai media promosi daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah bentuk 
dari aplikasi …

a. E-banking b. E-government c. e-commerce d. E-Learning

7. Pemanfaatan internet sebagai meda pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi adalah bentuk dari …
a. E-banking b. E-government c. e-commerce d. E-Learning

8. Yang bukan termasuk keuntungan internet banking adalah 
a. Dapat menarik uang dari internet
b. Transaksi bank dapat dilakukan kapan saja
c. Menghemat waktu dan perjalanan ke bank
d. Terhidar dari macet ketika perjalanan ke bank

9. Jaringan komputer yang biasa digunakan dalam sebuah gedung atau perkantoran disebut …
a. MAN b. WAN c. LAN d. Internet

10. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan komputer, kecuali…
a. Dapat berbagi sumber daya
b. Mempunyai keandalan yang lebih tinggi
c. Dapat mengakses data orang lain tanpa diketahui
d. Dapat menggunakan data bersama sama

11. Perangkat berikut yang berfungsi untuk menghubungkan dua LAN adalah 
a. HUB b. Repeater c. Bridge d. Router

12. Perangkat berikut yang memungkinkan dua buah komputer saling berkomunikasi dan memper-tukarkan 
data dalam jaringan adalah …

a. LAN Card b. HUB c. Repeater d. Bridge

13. Sebuah kumpulan protokol yang bekerjasama untuk menangani proses pengiriman / komunikasi 
data,adalah ..

a. Network b. TCP/IP c. Connector d. Lan Card

14. Usaha memasuki sebuah jaringan secara ilegal dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan 
file/ data yang disimpan di komputer adalah ..

a. Hacker b. Cracker c. Carding d. Spoofing

1
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15. Teknik pengamanan data yang dilakukan dengan cara memfilter arus komunikasi yang masuk dan keluar 
dikenal dengan istilah…

a. Firewall b. Kriptografi c. SSL d. Destructive Device

16. Teknologi pengiriman data dalam bentuk paket-paket menggunakan gelombang radio, adalah 
a. ADSL b. GPRS c. Wifi d. 3G

17. Satuan kecepatan transfer data adalah ….
a. bps b. km/jam c. bandwith d. data/detik

18. Untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog (sinyal listrik) atau sebaliknya supaya bisa lewat 
saluran telpon & bisa dibaca oleh komputer, adalah fungsi dari …

a. Kartu Jaringan b. Kartu Wifi c. Modem d. Kabel UTP

19. Fungsi saluran telpon untuk koneksi ke internet, adalah …
a. menghubungkan komputer yang satu dengan computer lainnya
b. mengubah sinyal digital ke analog atau sebaliknya
c. menghubungkan komputer dengan ISP yang digunakan
d. Mengirimkan data ke komputer lain

20. Lebar Saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer disebut…
a. backbone b. bandwith c. modem d. ISP

21. Berikut ini adalah kriteria ISP yang akan kita pilih, kecuali…
a. memiliki backbone sendiri c. biaya langganan yang mahal
b. memiliki server proxy d. akses yang cepat

22. Perusahaan jasa layanan koneksi ke internet, disebut…
a. backbone b. ISP c. Microsoft d. Telkomnet

23. Teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang electromagnet frekuensi tinggi untuk 
mengirimkan data pada spectrum 2,4 Ghz adalah…

a. ADSL b. GPRS c. Wifi d. 3G

24. Perangkat keras yang digunakan untuk akses internet kecepatan tinggi dan dapat mengirimkan data data 
ukuran besar seperti video, audio dan  masih terbatas pada kota kota besar adalah…

a. ADSL b. GPRS c. Wifi d. 3G

25. Perangkat lunak berikut digunakan sebagai browser pada internet, adalah…
a. Mozila Firefox b. Google c. Yahoo d. Wordpress

26. Berikut ini adalah cara untuk meyimpan sebuah halaman Web, yaitu…
a. klik menu File – klik Save
b. klik menu File – klik Save Page As
c. klik menu File – klik Open – klik Save
d. klik menu File – klik Close – klik Save As

27. Dalam kotak Mozila Firefox terdapat kotak Address bar yang berfungsi untuk…
a. menuliskan kode TCP/IP c. menuliskan alamat - URL
b. menuliskan alamat E-mail d. Memilih Web page

28. Untuk membuka Mozila Firefox yang kita lakukan adalah…
a. klik Start- Program – klik Mozila Firefox
b. klik kanan Start – klik Mozila Firefox
c. klik kanan Start – klik Network – klik Mozila Firefox
d. klik Start – klik Setting – klik Network
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29. Mengirim/ memasukan file situs sehingga bisa diakses pengguna internet disebut…
a. warnet b. chatting c. down load d. upload

30. Software khusus sebagai search engine dibawah ini adalah…
a. www.plasa.com b. www.detik.com c. www.gogle.com d. www.telkom.net

31. Program yang dibagikan secara gratis di internet dan dapat di download oleh siapa saja disebut…
a. Shareware b. free web mail c. freeware d. free chatting

32. Menu yang digunakan untuk melihat website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir pada Mozila 
Firefox adalah…

a. View b. History c. bookmarks d. Tool

33. Tombol yang digunakan untuk mengulangi proses loading sebuah halaman web adalah…
a.

Go Back
c.

Reload
b.

Go Forward
d.

Stop
34. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau halaman web yang lain disebut…

a. Hyperlink b. Protocol c. ISP d. URL

35. Aplikasi chatting dengan menggunakan server Yahoo, adalah ….
a. Windows b. mIRC c. Yahoo Messenger d. Internet Explorer

II. Soal Essay
Kerjakan soal dibawah ini dengan singkat, padat dan benar!
1. Tuliskan 3 keuntungan penggunaan internet dalam dunia pendidikan…
2. Tuliskan 3 bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan menggunakan internet…
3. Tuliskan urutan jaringan computer mulai dari cakupan yang paling luas sampai yang paling kecil…
4. Tuliskan kebutuhan untuk  menghubungkan 2 buah  computer dalam sebuah jaringan……
5. Tuliskan 3 web browser yang kamu ketahui…
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Selamat Bekerja !! 


