
PILIHLAH JAWABAN DI BAWAH INI YANG PALING TEPAT  
1. 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 

2. 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 
3. Perhatikan gambar berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

4. Lambang/simbol suatu perintah/program disebut.... 
a. Ikon c. dekstop 
b. Menu  d. taskbar 

5. 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. c. 
 
 
 
b. d. 
 

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

a.   c.  
 
 

b.  d.  
 

7. 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 

1 

2 

3 4 



8. Salah satu kelebihan dari system operasi Linux adalah 
a. Stabil  
b. sudah mempunyai banayk aplikasi 
c. gampang digunakan 
d. ramah kepada pengguna (user friendly) 

9.  Bar yang terdapat di layer desktop yang digunakan untuk tempat program -   
program yang sedang dibuka adalah 
a.  Menu Start c. Taskbar   
b.  Shortcut d. Statusbar  

10. Kotak dialog yang digunakan untuk mengganti wallpaper dan screen saver adalah 
a. Display Properties c. Screen Saver properties 
b. Desktop Properties d. User Account Properties 

11. Bagian dari keyboard yang dipakai untuk mengetik seperti mesin ketik adalah  …  
a. Tombol fungsi c. Tombol khusus 
b. Tombol alpha numeric d. Tombol penggerak kursor 

12. Tombol dipakai untuk menjalankan perintah menu yang sudah  terpilih adalah … . 
a. Enter c. Backspace  
b. Esc d. Delete 

13. Tombol dipakai untuk menghapus  huruf di sebelah kiri kursor  adalah … . 
a. Enter c. Backspace 
b. Esc d. Delete 

14. Tombol dipakai untuk menghapus  huruf di sebelah kanan / di belakang kursor 
adalah … . 
a. Enter c. Backspace 
b. Esc d. Delete 

15. Untuk menjalakan perintah melalui Icon pada desktop dilakukandengan mouse. 
Cara itu disebut … . 
a. Klik c. Klik ganda 
b. Klik kanan d. Drag and Drop 

16. Klik tombol START dapat diganti menggunakan keyboard, yaitu dengan … . 
a. Tekan Tombol Window c. Tekan Ctrl + Tab 
b. Tekan Alt + F4 d. Tekan Shift + Tab 

17. Stavolt digunakan untuk … . 
a. menstabilkan tegangan listrik c. Menaikkan tegangan listrik  
b. menurunkan tegangan listrik  d. Menghemat pemakaian listrik 

18. Posisi tubuh yang salah pada saat bekerja dengan komputer dapat mengakibatkan 
hal-hal berikut, kecuali … . 
a. pekerjaan menjadi lancar  c. Cepat lelah 
b. otot leher kaku  d. Terjadi iritasi mata 

19. Jika komputer dimatikan tidak sesuai prosedur, maka hardware komputer bisa 
rusak terutama … . 
a. disket  c. Monitor  
b. hardisk d. Modem 

20. Komponen komputer yang berupa sumber daya manusia ( SDM ) disebut … . 
a. Brainware  c. Software 
b. Hardware  d. Ruang computer 
 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat 
1. Persamaan antara Backspace dan Delete adalah  …….. 
2. Sedangkan perbedaannya yaitu  Backspace  untuk ……….. sebelah ………kursor dan 

Delete untuk …………… sebelah ………………kursor 
3. Capslock berfungsi  untuk …………………….. 
4. Ctrl akan berfungsi apabila ditekan bersamaan dengan…………….  lain 
5. Untuk mematikan computer  adalah dengan klik ……………………….  
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