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1. Sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi-informasi dapat dikirim melalui 

udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dalam bentuk suara. 
Peralatan penyebaran informasi yang dimaksud adalah …. 

 a. televisi 
 b. radio 
 c. faxsimile 
 d. telegram 
 
2.  Teknologi 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 

 
3.  Di bawah ini yang tidak termasuk dampak positif  bagi  manusia  dengan  bekembang 

dan majunya sarana teknologi dan komunikasi adalah …. 
 a. komunikasi lebih cepat, mudah, dan murah. 
 b. informasi semakin mudah di akses 
 c. manusia dapat mengandalkan kerja komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya 
 d. manusia sekarang berusia pendek dan banyak mengidap penyakit. 
 
4.  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 
 

5.  Komponen komputer yang berfungsi untuk input data disebut.... 
 a. keyboard 
 b. printer 
 c. CPU 
 d. monitor  
 
6.  Komponen komputer yang berfungsi sebagai alat proses data adalah ... 
 a. keyboard 
 b. printer 
 c. CPU 
 d. monitor  
 
7.  
 
 
 
 
 
 



 Dari gambar di atas, merupakan perangkat keras atau hardware, sebagai alat output 
disebut .... 
a. Keyboard 
b. Printer 
c. Mouse 
d. Monitor 

 
8.  Contoh media penyimpan data adalah ... 
 a. keyboard 
 b. harddisk 
 c. mouse 
 d. monitor 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 Dari gambar di atas merupakan alat yang digunakan untuk… 

a. Input data  
b. proses data  
c. cetak data  
d. output data 

 
10. Unit yang bertugas memproses data masukan  yang diberikan oleh pengguna 

komputer desebut ..... 
a. keyboard   
b. CPU    
c. printer   
d. Disket 
 

11. Perhatikan gambar dibawah ! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Jika ingin mengatur format bilangan ditunjukkan pada nomor  
 a. 1     
 b. 3 
 c. 2    
 d. 4 
 
12. Suatu aplikasi yang sering digunakan untuk mengolah kata disebut …. 
 a. Microsoft word 
 b. Microsoft excel 
 c. Microsoft power point 
 d. Microsoft front page 
 

1 2 3 4 



13. Gambar dibawah ini termasuk dalam sub menu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. menu file  
b. menu insert  
c. menu edit  
d. format 

 
14. Gambar dibawah termasuk dalam toolbar … 
  
 
 

a. drawing  
b. standar 

 c. general  
 d. Ruler line 
 
15.  
  
 Dari gambar diatas termasuk dalam toolbar  

a. standar  
b. menu  

 c. formating  
 d. Scroll bar 
 
 
16.   
 
 
 

a. melihat tampilan hasil cetak 
b. menyalin data 
c. menjumlah data 
d. mencetak 

 
17. Format painter pada toolbar standar digunakan untuk mengkopy style format pada 

suatu sel. Ikon format painter adalah ... 
 

a.   c.   
 
b.   d.  .  
 

 



18. Ikon yang berfungsi untuk merger dan center dalam aplikasi pengolah angka 
adalah...... 

 
a.  c.   
 
b.    d.  
 

19. Pada saat kita menggunakan Ms-Word sudah barang tentu kita harus mneyimpan file 
yang telah kita buat ikon untuk menyimpan file ditunjukan pada nomor 

 
a.    c.     
 
b.    d.   

 
 
20. Pada saat kita menggunakan Ms-Word sudah barang tentu kita harus mencetak hasil 

kerja kita ikon untuk mencetak file ditunjukan pada nomor 
 

a.   b.  c.  d. 
 
 
21. Ikon yang digunakan untuk mengatur teks rata kiri dan kanan adalah …. 
 a.   c.   
 
  
 b.  d.  
 
22. Untuk mendapatkan teks dengan huruf tebal maka kita harus memilih ikon … 
 a.   c.  
  
 b.   d.  
 
 
23.        
 
 
 Gambar diatas adalah gambar ikon  
 a. Maximize c. Quit 
 b. Minimize d. Close 
 
24. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 
 
 Dari potongan gambar diatas termasuk dalam toolbar apakah … 
 a. menu c. standar  
 b. formating d. Scroll bar 
 
25. Ditunjukkan oleh nomor berapakah jika kita ingin membuat tulisan dengan variasi 

tulisan …. 
 
 
 
 
 1 4 3 2 



 a. nomor 1    
 b. nomor 3 
 c. nomor 2    
 d. nomor 4 
 
26. =Max(Range) fungsi ini digunakan untuk mencari... 
 a. Nilai terendah 
 b.Nilai tertinggi  
 c. Nilai rata-rata  
 d. Jumlah total 
 
27. Pada gambar disamping menu yang digunakan untuk memformat mata uang Rupiah  

adalah …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. format, cell, number, time 
b. format cell, number, number 
c. format cell, number percentage 
d. format cell, number, currency 

 
28. Ikon berikut yang termasuk ke dalam toolbar standard adalah.... 
 
 a.  
 
 b. 
 
 c. 
 
 d. 
 
 
29. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 Manakah yang digunakan untuk mengatur ukuruna huruf … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 4 3 2 



a.  nomor 1 
b. nomor 2 
c. nomor 3 
d. nomor 4 

 
30. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 
 
 
 
 

Untuk membuat garis, baik yang berujung panah atau tidak kita dapat memilih icon 
Lines yang ditandai dengan nomor .... 

 
 a. 1 
 b. 2 
 c. 3 
 d. 4 
 
31. Icon di bawah ini berfungsi untuk …. 
 
 
 
 
a. menutup internet explorer 
b. mengaktifkan internet explorer 
c. menyimpan internet explorer 
d. mencetak internet explorer 
 
 
32. Gamabar dibawah menunjukkan koneksi internet system dialup dengan fasilitas 

telkomnet instant, dial number yang digunakan adalah … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a. 080989999  
 b.  080998888 
 c. 080898999 
 d. 080998889 
 
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. Dari gambar dibawah termasuk dalam tampilan … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. google 
b. yahoo 
c. twiter 
d. facebook 

 
 
35. Jika dua komputer atau lebih saling berhubungan dengan bantuan alat-alat 

komunikasi, maka kegiatan tersebut dinamakan… 
 a. komunikasi komputer 
 b. komunikasi komunikator 
 c. komunikasi data 
 d. data komunikasi 
 
36. Perhatikan gambar di bawah ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar di atas menunjukkan perangkat jaringan ...... 

a. hub/konsentrator 
b. Router 
c. Kartu jaringan ethernet 
d. Modem 

 
37.  

Gambar dibawah termasuk dalam kabel jaringan ... 
 
 
 
  

a. Kabel UTP 
b. Kabel STP & RJ-45 
c. Kabel unshielded 
d. Kabel shielded 

 
38. Pada awalnya internet dikembangkan untuk tujuan .. 
 a. militer c. pendidikan 
 b. olah raga d. social 



39.  Sekelompok protocol yang mengatur komunikasi data komputer di internet adalah … 
 a. Dial-up Networking 
 b. Dial-up Adapter 
 c. TCP/IP 
 d. Aloha 
 
40. Pengertian dari ISP adalah … 

a. layanan penyedia jasa pembuatan web 
b. layanan penyedia jasa internet 
c. layanan penyedia jasa komunikasi 
d. layanan penyedia jasa sewa hosting 

 
41. Untuk melakukan koneksi antar jaringan diperlukan adanya penyedia layanan 

internet, yang sering disebut dengan …. 
 a. TCP 
 b. ISP 
 c. Net 
 d. Base 
 
42. Jika kita ingin mengambil file atau data dari internet maka tindakan tersebut 

dinamakan… 
 a. download 
 b. upload 
 c. copy 
 d. paste 
 
43. Perangkat lunak berikut yang digunakan sebagai browser adalah... 

a. Windows XP  
b. mIRC  
c. Microsoft Outlook  
d. Internet Explorer 
 

44. Surat elektronik atau yang dikenal dengan istilah E-Mail adalah  singkatan dari… 
a. Electronic Mail   
b.  Eletron Mail 
c. Electronic mailing    
d.  Electronic Milis   

 
45.Untuk menyalin informasi yang didapat kedalam salah satu aplikasi pengolah kata 

digunakan perintah .. 
a. Ctrl + C   
b. Ctrl + V  
c. Download  
d. Seve page as 

 
46. Ketika menyimpan informasi menjadi halaman yang berbasis HTML maka perintah  

yang digunakan... 
a. file save  
b. File save as page  
c. File copy  
d. File paste 

 
 



47. Sedangkan jika kita ingin mengirimkan data atau file lewat internet maka tindakan ini 
disebut dengan… 

 a. download 
 b. upload 
 c. copy 
 d. paste 
 
48. Aplikasi yang terkenal yang sering digunakan untuk mencari informasi di internet... 

a. web explorer 
b. windows explorer 
c. search engine 
d. library search 

 
49. Jenis Jaringan yang mempunyai jangkauan yang meliputi daerah geografis yang luas 

bahkan mencakup sebuah Negara atau benua, disebuat dengan ....  
 a. LAN c. WAN 

b. MAN d. ICP 
 
50. Forum untuk komunikasi lewat e-mail dinamkan … 
 a. Yahoo  
 b. mailing list 
 c. twiter 
 d. facebook 



 
 


