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PILIHLAH JAWABAN DI BAWAH INI YANG PALING TEPAT ! 
 
 
1. Pada alat-alat berikut ini yang tidak termasuk teknologi informasi dan   

komunikasi adalah.... 
a. televisi 
b. telepon 
c. mesin cuci 
d. komputer 

 
 
2. Langkah-langkah mematikan komputer yang benar adalah.... 

a. klik Start - pilih Shutdown 
b. langsung tekan tombol Power yang ada di CPU 
c. pilih Shutdown - tekan tombol Power 
d. tekan tombol Power beberapa detik 

 
 
3. Kelompok alat berikut yang tergolong input adalah.... 

a. mouse, keyboard dan monitor 
b. keyboard, scanner dan printer 
c. monitor, speaker dan flashdisk 
d. scanner, keyboard dan mouse 

 
 
4. Maksud dari istilah “drag” dalam penggunaan mouse adalah…. 

a. Memindahkan atau mengarahkan petunjuk mouse pada bagian yang 
diinginkan 

b. Menekan tombol kanan mouse dua kali 
c. Menekan tombol kiri mouse satu kali 
d. Menekan tombol mouse dan menggerakkan mouse pada posisi yang 

diinginkan tanpa dilepas 
 
 
5. DOS, WINDOWS dan LINUX merupakan contoh..... 

a. program pengolah kata 
b. program database 
c. sistem operasi 
d. program pengolah angka 

 
 
6. Setiap kita menyimpan dokumen di Microsoft Word, secara otomatis program 

menambahkan extention file.… 
a. wrd 
b. xls 
c. doc 
d. ppt 

 
 
7. Perhatikan teks di bawah ini ! 
 
 
 
 
 
 

Untuk membuat teks seperti yang terlihat pada gambar, dari menu format 
dipilih.... 
a. Text Direction 
b. Bullets and Numbering 
c. AutoShapes 
d. Borders and Shading 
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8. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan.... 
a.  Symbol 
b.  WordArt 
c.  AutoShapes 
d.  Clip Art 

 
 
9. Perhatikan teks berikut ! 
 

 
Untuk membuat satu hurup lebih besar seperti yang terdapat pada teks di atas, 
pada menu format dipilih.... 
a.  Font 
b.  Paragparh 
c.  Bullets and Numbering 
d.  Drop Cap 
 

 
10. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yang berfungsi untuk mengatur jarak indentasi teks dari margin kiri ditunjukkan 
oleh nomor.... 
a.  1 
b.  2 
c.  3 
d.  4 

 
 
11. Alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer (PC) dengan penyedia 

layanan internet adalah.... 
a. Flasdisk 
b. USB 
c. Modem 
d. VGA Card 

 
 
12. Yang dimaksud dengan download pada penggunaan internet adalah.... 

a. mengambil arsip file  

Mimpi jadi 
SuperStar? 

1 
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b. membuka arsip file 
c. mencari arsip file 
d. mengirim arsip file 

 
 
13. Istilah yang digunakan untuk mesin pencari informasi pada situs yang dapat 

mencari link suatu informasi tertentu ke situs lainnya adalah.... 
a. Telnet 
b. Search Engine 
c. Upload 
d. Browser 
 
 

14. Berikut ini yang tidak termasuk peralatan input pada komputer adalah…. 
a. Mouse 
b. Scanner 
c. Speaker 
d. Keyboard 

 
 
15. Berikut ini yang tergolong hardware adalah…. 

a. Webcam 
b. Windows Media Player 
c. Linux 
d. Yahoo Messenger 

 
 
16. Media penyimpanan data yang ada di dalam CPU, yang bisa diakses secara 

acak dan tidak akan hilang walaupun aliran listrik terputus adalah…. 
a. Floppy disk 
b. ROM 
c. RAM 
d. Harddisk 

 
 
17. Peralatan teknologi informasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan adalah…. 
a. radio 
b. telegram 
c. handphone 
d. televise 

 
 
18. Mengganti satu atau beberapa komponen komputer untuk meningkatkan 

kinerjanya disebut…. 
a. remove 
b. download 
c. install 
d. upgrade 
 
 
 

19. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 
 

Gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan.... 
a. Symbol 
b. WordArt 
c. Autoshapes 
d. Clip Art 
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20. Berikut ini toolbar yang digunakan untuk mengaktifkan fasilitas variasi teks 
(WordArt) adalah.... 

 
a. 

 
 

b.  
 
 
c. 
 
 
d. 

 
 
21. Lambang/simbol suatu perintah/program disebut.... 

a. ikon 
b. menu 
c. dekstop 
d. taskbar 

 
 
22. Perhatikan teks berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Huruf pada kata pertama yang ditampilkan lebih besar seperti yang tampak 
pada gambar dapat dibuat menggunakan menu.... 
a. Insert, Break 
b. Format, DropCap 
c. Format, Bullets and Numbering 
d. Insert, Symbol 
 
 

23. Bentuk teks yang terdapat pada soal nomor 9, biasa disebut dengan.... 
a. DropCap 
b. Kolom Koran 
c. Bullets and Numbering 
d. Mail Merge 

 
 
24. Berikut ini adalah file yang dihasilkan oleh program Ms. Office. File berikut yang 

dihasilkan oleh Excel adalah…. 
a. LATIH.DOC 
b. LATIH.XLS 
c. LATIH.PPT 
d. LATIH.MDB 
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25. Kadang-kadang dokumen yang telah kita simpan lama ternyata masih 
diperlukan. Maka dokumen tersebut harus kita buka kembali. Ikon untuk 
membuka dokumen yang telah disimpan adalah.... 

 
a. 
 
 
 
b. 
 
 
c.  
 
 
d. 

 
 
 
26. Tombol Ctrl + Home digunakan untuk.... 

a pindah ke posisi sel yang sedang digunakan 
b pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan 
c pindah satu sel ke bawah 
d pindah satu sel ke atas 
 

 
27. Toolbar zoom (nilainya %) digunakan untuk.... 

a. merubah ukuran hurup dan angka pada tabel 
b. merubah ukuran tampilan toolbar 
c. merubah ukuran tampilan tabel 
d. merubah ukuran tampilan batas halaman tabel 
 
 

28. Untuk menutup sekaligus keluar dari Microsoft word pada menu bar 
menggunakan.... 
a. File, Quit 
b. File, Close 
c. File, Exit 
d. File, Shut Down 
 
 

29. Untuk mengubah teks menjadi posisi tegak dari menu Format Cells dipilih.... 
a.  Number 
b.  Alignment 
c.  Font 
d.  Border 
 
 

30. Ikon berikut yang termasuk ke dalam toolbar standard adalah.... 
 

a.  
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
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31. Perhatikan ikon atau toolbar berikut ! 
 

1.    3.  
 
 
2.     4. 
 
Ikon-ikon di atas yang tepat masuk formatting bar adalah.... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 3 dan 4 
 

 
32. Pesan yang dikirim dari satu orang ke orang lain pada jarak yang jauh disebut 

dengan istilah komunikasi..... 
a. satu arah 
b. point to point 
c. point to multipoint 
d. multipoint to point 

 
 
33. Peralatan teknologi informasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi baik 

lisan   maupun tulisan adalah…. 
a. radio 
b. telegram 
c. handphone 
d. televisi 

 
 
34. Menjaga ruang-ruang memori yang sedang digunakan dan menjaga program 

apa yang menggunakannya merupakan salah satu fungsi dari 
a. CPU 
b. program aplikasi 
c. sistem operasi 
d. perangkat input-output 

 
 
35. Salah satu kelebihan dari system operasi Linux adalah 

a. stabil 
b. sudah mempunyai banayk aplikasi 
c. gampang digunakan 
d. ramah kepada pengguna (user friendly) 

 
 
36. Berikut merupakan kelebihan dari system operasi Windows, kecuali 

a. aplikasi yang tersedia sudah banyak 
b. user friendly 
c. mudah dipelajari 
d. harganya murah 

 
 
37. Sistem operasi yang biasa digunakan di supercomputer adalah 

a. Linux 
b. DOS 
c. Unix 
d. Windows 

 
 
38. Sistem operasi yang menggunakan system CUI adalah 

a. DOS 
b. Windows 
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c. Unix 
d. Linux 

 
 
39. Bar yang terdapat di layer desktop yang digunakan untuk tempat program- 
      program yang sedang dibuka adalah 

a.  Menu Start   
b.  Shortcut   
c.  Taskbar 
d.  Statusbar 

 
 
40. Mengganti nama pengguna Windows dilakukan dengan menjalankan perintah 

a. Login 
b. log off 
c. Run 
d. Shut Down 

 
 
41. Kotak dialog yang digunakan untuk mengganti wallpaper dan screen saver  
      adalah 

a. Display Properties 
b. Desktop Properties 
c. Screen Saver properties 
d. User Account Properties 
 
 

42. Perangkat di bawah ini datangnya dapat dibaca tetapi tidak dapat diubah atau 
ditulis ulang, kecuali 
a. Flash drive 
b. ROM 
c. CD-ROM 
d. CD-R 

 
 
43. Perangkat penyimpanan berikut  yang mempunyai akses data paling cepat    
      adalah 

a. DVD 
b. CD-ROM 
c. flash drive 
d. disket 

 
 
44. CPU di bawah ini yang mempunyai kecepatan paling tinggi adalah 

a. 60 MHz 
b. 133 MHz 
c. 2,2 MHz 
d. 3,0 MHz 

 
 
45. Peralatan input yang digunakan untuk bermain game adalah 

a. scanner 
b. Bluetooth 
c. WiFi Card 
d. joystick 
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46. Perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi  
      gambar adalah 

a. LAN Card 
b. Sound Card 
c. VGA Card 
d. WiFi Card 

 
 
47. Perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital  menjadi  
      sinyal suara adalah 

a. Bluetooth 
b. Sound Card 
c. VGA Card 
d. WiFi Card 

 
 
 
48. Perangkat di bawah ini dapat digunakan untuk mengakses internet, kecuali 

a. Bluetooth 
b. LAN Card 
c. VGA Card 
d. WiFi Card 

 
 
49. Perangkat berikut yang mempunyai slot untuk menempelkan perangkat lain  
      adalah 

a. Bluetooth 
b. Sound Card 
c. motherboard 
d. WiFi Card 

 
 
50. Satuan bps digunakan pada perangkat 

a. LAN Card 
b. printer 
c. hardisk 
d. prosesor 

 


