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1. Tehnologi informasi dan komunikasi telah membantu menghemat waktu, tenaga dan meningkatkan 

hasil, pengembangan produk dan meningkatkan pelayanan. Berikut ini adalah tehnologi yang 

digunakan di perbankan untuk mempermudah transaksi yaitu: 

a. E-mail 

b. Voice Mail 

c. Faxsimile 

d. ATM 

 
2. Kata “Computere” berasal dari bahasa Yunani yang berarti : 

a. Menghitung 

b. Membaca 

c. Menulis 

d. Mendengar 

 

 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah berkembang sangat pesat, salah satu dampak 

positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas adalah … . 

a. Perangkat teknologi yang mutakhir dapat menaikkan nilai gengsi bagi pemiliknya 

b. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut masyarakat berpendidikan tinggi 

c. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat 

d. Proses perubahan budaya lokal terhadap budaya asing akan semakin cepat 

 

4. Selain dampak positif, Teknologi Informasi dan Komunikasi juga melahirkan dampak negatif bagi 

masyarakat  yaitu … . 

a. Perangkat TIK yang terus berkembang menimbulkan gaya hidup konsumtif 

b. Segala informasi dengan mudah dapat diakses oleh siapapun tanpa mengenal batas usia, negara 

dan waktu, sehingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hanya batasan moral dan iman 

saja yang mampu memfilter penggunaan teknologi ini. 



c. Teknologi ini sangat tinggi sehingga dalam menggunakannya diperlukan manusia 

berpendidikan tinggi. 

d. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menyeluruh ke segala penjuru dunia sehingga 

membutuhkan biaya yang mahal untuk dapat menggunakannya. 

 

5. Berikut ini tehnologi informasi dan komunikasi yang biasa digunakan manusia untuk 

berkomunikasi  dengan menggunakan gambar video secara langsung adalah... 

a. Video confeerence 

b. Voice mail 

c. Faksimile 

d. E-mail 

 

6. Untuk mengirimkan dokumen atau gambar melalui kabel telepon dapat digunakan sarana 

telekomunikasi berupa... 

a. telegram 

b. televisi 

c. facsimile 

d. telepati 

 

7. Gambar di bawah ini yang  termasuk jenis alat input adalah …. 

 

  

 

a.      c.  

 

 

 

 

b.      d.  

 

 



 

 

 

Untuk soal no. 8, 9 dan 10 perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

       

 

 

 

 

 

Gambar 1    Gambar 2   Gambar 3 

 

8. Yang termasuk salah satu  device  output di tunjukkan pada gambar … 

a. gambar 1 

b. gambar 2 

c. gambar 3 

d. gambar 1 dan 3 

9. Salah satu alat yang berfungsi untuk menyimpan data di tunjukkan pada gambar... 

a. gambar 1 

b. gambar 2 

c. gambar 3 

d. gambar 2 dan 3 

 

10. Processor yaitu sebuah Chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai 

perangkat  lain  sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainya. Alat tersebut ditunjukkan 

pada gambar .... 

a. gambar 1 

b. gambar 2 

c. gambar 3 

 
 

 



d. gambar 2 dan 3 

 
11. Salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan kata adalah … . 

 a.   Ms. Power Point  

 b.   Internet Explorer  

 c.   Ms. Word   

 d.   Ms. Excel 

12.  Perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data angka adalah… 

 a.   Ms. Excel 

 b.   Internet Explorer  

 c.   Ms. Word   

 d.   Ms. Power Point  

 

13. Di bawah ini yang merupakan Icon Save adalah ... . 
 

a.       c.   
  

b.      d.  
 

 

14. Fungsi icon   berturut-turut… 

 

a.  cetak miring, garis bawah dan cetak tebal tulisan 

b.  cetak tebal, cetak miring dan garis bawah  tulisan 

c.  cetak miring, cetak tebal dan garis bawah tulisan 

d.  cetak tabal, garis bawah dan cetak miring tulisan 

 

15. Kata “Clean Green and Health” di bawah ini yang menggunakan fasilitas Word Art adalah … . 

a.  Clean Green and Health 
   
b.  Clean Green and Health 



 

c.    Clean Green and Health  
 
  
d. 

 
 

16.  Menggabungkan beberapa sel dalam Ms. Excel dapat dilakukan dengan mengklik icon... 

a.    
  

b.   
   

c.    
   

e.  
 
 

17. Menu yang digunakan untuk mengurutkan data secara ascending atau descending  pada Ms. Excell 

adalah... 

a. Data Sort 

b. Data List 

c. Data Filter 

d. Data query 

 

18. Klik View  pilih toolbars   klik formating adalah langkah untuk mengaktifkan ... 

a. toolbars drawing 

b. toolbars formating 

c. toolbars standar 

d. toolbars task pane 

 

19. Di bawah ini yang merupakan Icon Border adalah ... . 

 
a.     
 



 

b.      
 

c.      
 

d.    
 

20. Pada gambar disamping menu yang digunakan untuk memformat mata uang Rupiah (Rp.)  adalah 

…. 

 

a. format, cell, number, time 

b. format cell, number, currency 

c. format cell, number, number 

d. format cell, number percentage 

 

 

 

 

 

21. Didalam Ms. Word disediakan toolbars drawing, salah satu fungsinya adalah… 

a. Memformat alinea 

b. Memberi nomor urut 

c. Menyisipkan word art 

d. Mengatur paragraph 

 

22. Untuk mewarnai obyek, dapat menggunakan icon dibawah ini yaitu… 

a.    

 

 

b.     

 



 

c.     

 

 

d.     

 

23. Jika ingin melakukan duplikasi teks yang telah dipilih, maka hal yang harus anda lakukan adalah 

…  

a. Klik icon cut, Klik icon undo  

b. Klik icon copy, klik icon redo 

c. Klik icon copy, klik icon paste 

d. Klik icon cut, klik aicon ikon paste 

 

24. Fasilitas pembuatan header dan footer pada program Ms. Word  terdapat pada menu... 

a. Edit 

b. Insert 

c. View 

d. Format 

25. Anda dapat mengubah bentuk dan ukuran huruf  dengan cara klik menu .... 

a. Insert, pilih symbol 

b. Format, pilih Font 

c. Format, pilih paragrap 

d. Tools, pilih language 

 

26. Icon insert diagram or organization chart adalah salah satu icon pada toolbars drawing yang dapat 

digunakan  

a. Membuat gambar 

b. Menyisipkan grafik 

c. Menampilkan word art 

d. Membuat struktur organisasi 

 



27. Rumus =SUM(nama sel awal : nama sel akhir) digunakan untuk menghitung … . 

a.  Nilai tertinggi dalam suatu range 

b.  Nilai rata-rata dalam suatu range 

c.  Nilai jumlah semua isi sel dalam suatu range  

d.  Nilai terendah dalam suatu range 

 

28. Rumus =Average(nama sel awal : nama sel akhir) digunakan untuk menghitung … . 

a. Nilai tertinggi dalam suatu range 

b. Nilai jumlah semua isi sel dalam suatu range  

c. Nilai rata-rata dalam suatu range 

d. Nilai terendah dalam suatu range 

 

29. Rumus =MAX(nama sel awal : nama sel akhir) digunakan untuk menghitung … . 

a. Nilai tertinggi dalam suatu range 

b. Nilai jumlah semua isi sel dalam suatu range  

c. Nilai rata-rata dalam suatu range 

d. Nilai terendah dalam suatu range 
 

 A B C D E F 
1       
2  DAFTAR RATA-RATA NILAI SIWA   
3  SMP BALIKPAPAN    
4   

5  
No Nama 

RATA-
RATA 
NILAI 

KETERANGAN 
 

6  1 ANI 7    
7  2 ERMAN 8    
8  3 CHAERUDDIN 6    

9  4 
AZZAHRAH 
AULIAH 8    

10       
11       
12 Keterangan     

13 
Jika Nilai rata-rata nilai > 6, maka keterangan 
LULUS   

14 
dan Jika rata-rata nilai kurang atau samadengan 6, maka keterangan 
MENGULANG 



 

30. Perhatikan gambar di atas, Rumus fungsi yang tepat untuk mengisi kolom Keterangan adalah : 

a. =IF(D6>=60,”LULUS”,”MENGULANG”) 

b. =IF(D6<60,”LULUS”,”MENGULANG”) 

c. =IF(D6>60,”LULUS”,”MENGULANG”) 

d. =IF(D6=60,”LULUS”,”MENGULANG”) 

 

31. Browser yang banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi di web site salah satunya 

adalah ... 

a. Windows explorer 

b. Microsoft outlook 

c. Microsoft access 

d. Internet Explorer 

 

32. Untuk melihat e-mail yang masuk, klik tombol... 

a. Sent 

b. Inbox 

c. Compuse 

d. Replay 

 

 

33. Untuk menyisipkan file yang akan dikirim melalui e-mail, maka tombol yang diklik adalah... 

a. Compose 

b. Inbox 

c. Sent 

d. Attach File 

 

34. Berikut merupakan web mail yang menyediakan pembuatan e-mail gratis adalah... 

a. www.yahoo.com 

b. www.melsa.net.id 

c. www.astaga.com 



d. www.detik.com 

 

35. Alat penghubung antara komputer dan telepon yang berfungsi untuk mentransfer dan mengubah 

data komputer menjadi data elektromagnetik adalah .... 

a. telepon 

b. kamera 

c. modem 

d. komputer 

 

36. Untuk surfing ke dunia maya biasanya seorang pengguna harus mengawalinya dengan mengetik www 

Singkatan dari... 
a. World Wide Web 

b. Word Web Wide 

c. Web Wide World 

d. Web World Wide 

 

37.  Komputer, Modem, Jaringan telepon adalah perangkat yang diperlukan untuk membangun sebuah.... 
a. Komputer 

b. Toko online 

c. Internet 

d. Web site 

 

38. Perangkat keras  Telepon pada jaringan intenet berfungsi untuk.... 

a. Penghubung komputer dengan ISP 

b. Media komunikasi 

c. Merubah data komputer menjadi data elektromagnetik 

d. Penghubung Komputer dengan modem 

 

39. Berdasarkan jarak dan area kerja, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar 

yaitu: LAN, WAN, dan MAN.  WAN adalah singkatan dari ... 

a. Word Area Network 



b. Wide Area Network 

c. We Are Network 

d. World  Area Network 

40. Tiap komputer, printer atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut dengan … . 

a.   protokol    

b.   topologi  

c.   node   

d.   link 

 

41. Badan atau perusahaan penyedia jasa penghubung ke internet melalui jaringan komputer 

dinamakan .... 

a. Internet Service Protocol 

b. Internet Service Provider 

c. APJII 

d. Point To Point Protocol 

 

42. Proses pengambilan data-data atau file dari dalam internet atau online server yang disimpan ke 

dalam harddisk dinamakan.... 

a. Upload 

b. Sharing 

c. Download 

d. Hyperlink 

43. Suatu jaringan informasi berbasis komputer yang menggabungkan teks dan multimedia dan hanya 

dapat diakses menggunakan internet dinamakan... 

a. jaringan 

b. intranet 

c. web 

d. browser 

 

44. Fasilitas untuk mencari informasi di internet adalah... 

a. web explorer 



b. windows explorer 

c. search engine 

d. library search 

45. Pada jaringan komputer kita mengenal jaringan MAN, LAN dan WAN. Perbedaan antara MAN 

(Metropolitan Area Network) dan WAN (Wide Area Network) adalah... 

a. Jenis komputer 

b. Program komputer 

c. Jangkauan area 

d. Fasilitas jaringan 

 

46. Acrobat reader merupakan salah satu jenis program untuk…. 

a. menulis dokumen 

b. membaca file hasil download dari internet 

c. mengolah gambar 

d. pengeolah angka 

 

47.  Icon di bawah ini berfungsi untuk …. 
 
 
 

a. menutup internet explorer 

b. mengaktifkan internet explorer 

c. menyimpan internet explorer 

d. mengaktifkan windows explorer 

 
  
48.  Arti dari 16 kbps  adalah …. 

 a. dalam satu  detik dapat mentransfer sampai dengan  16 karakter 

 b. dalam satu detik dapat mentransfer sampai dengan 1.600 karakter 

 c. dalam satu detik dapat mentransfer sampai dengan  16.000  karakter  

d. dalam satu detik dapat mentransfer sampai dengan 16.000.000 karakter 

 



49.  Di Indonesia bisnis internet diawali dengan adanya ISP yang menyediakan akses ke internet pada 

tahun …. 

 a. 1990 

 b. 1995 

 c. 2000 

 d. 2005 

 

50. Berikut ini adalah contoh e-mail:  zahrah@gmail.com,  

gmail.com menunjukkan…. 

a. identitas pengguna 

b. lokasi e-mail 

c. domain tempat e-mail berada 

d. pengguna e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


