1. Piranti yang digunakan untuk mencetak data di kertas adalah … .
a. Monitor
b. Disk drive
c. Printer
d. Speaker
2. Di bawah ini yang termasuk salah satu input device adalah … .
a. CPU
b. Key board
c. Monitor
d. Printer
3. Di bawah ini yang termasuk salah satu output device adalah ... .
a. CPU
b. Mouse
c. Key board
d. Monitor
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. Di bawah ini yang termasuk Hard Ware adalah ... .
a. CPU
b. Ms. Excel
c. Ms.Windows
d. Ms. Word
6. 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.
7. Bagian utama dari CPU yang berguna untuk mengolah data menjadi informasi adalah … .
a. Processor
b. Compressor
c. RAM
d. ROM
8. Di bawah ini yang merupakan perangkat lunak adalah … .
a. CDROM
b. Opera
c. Mouse
d. RAM
9. Salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan kata adalah … .
a. Ms. Power Point
b. Internet Explorer
c. Ms. Word
d. Ms. Excel
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10. Di bawah ini yang merupakan Icon Save adalah ... .

a.

b.

c.

d.

11. Di bawah ini yang merupakan Icon Open adalah ... .

a.

b.

c.

d.

12. Gambar
a. Ms. Word
c. Ms. DOS

merupakan Icon dari program ... .
b. Ms. Power Point
d. Ms. Excel.

13. Gambar
a. Ms. Word
c. Ms. DOS

merupakan Icon dari program ... .
b. Ms. Power Point
d. Ms. Excel

14. Address E-mail aabb_ccdd@plasa.com memiliki username … .
a. aabb_ccdd@plasa.com
c. @plasa.com
b. plasa.com
d. aabb_ccdd
15. Alamat E-mail mineral@yahoo.co.id memiliki Domain … .
a. mineral
b. @yahoo.co.id
c. yahoo.co.id
d. co.id
16. Langkah menon-aktifkan komputer yang paling tepat yaitu … .
a. Klik Program klik Start klik Aplikasi Shut down
b. Klik Start klik Dokumen klik Aplikasi Shut down
c. Klik Start klik Shut Down klik Yes Power Off
d. Klik Start klik Shut Down klik Aplikasi Power Off
17. Salah satu perangkat lunak komputer yang termasuk Operating System (OS) adalah … .
a. Ms. Word
b. Ms. Excel
c. Internet Explorer
d. Ms. Windows
18. Salah satu perangkat lunak komputer yang termasuk Program Aplikasi adalah … .
a. Ms. Windows
b. Internet Explorer
c. DOS
d. Linux
19. Managemen file dengan pengelompokkan file-file kategori tertentu dalam satu tempat agar mudah
pencariannya kembali sering dilakukan, tempat yang digunakan untuk pengelompokan tersebut
dinamakan … .
a. File
b. Fill
c. Fault
d. Folder
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20. Untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah digunakan … .
a. Border
c. Horizontal Scrollbar
b. Vertical Scrollbar
d. Autotext
21. Di bawah ini yang merupakan Icon Border adalah ... .
a.

b.

c.

d.

22. Untuk keluar dari program Ms. Excel dapat dilakukan dengan cara ... .
a. Klik File kemudian klik Close
b. Klik Icon X yang ada di menu bar paling kanan.
c. Klik File kemudian klik Save
d. Klik Icon X yang ada di sisi kanan Title bar
23. Menggabungkan beberapa sel dalam Ms. Excel dapat dilakukan dengan perintah … .
a. Edit Cells
b. Hiden Cells
c. Merger Cells
d. Insert Cells
24. 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
25. 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
26. Rumus =SUM(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
27. Unit komputer termasuk salah satu perangkat akses internet dalam kategori … .
a. Soft Ware
b. Hard Ware
c. Perangkat Lunak
d. Brain Ware.
28. Berikut ini fasilitas yang tidak tersedia di Internet … .
a. Web
b. Soft Ware
c. E-Mail
d. Hard Ware
29. Bahasa universal yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer dalam jaringan
atau Internet disebut … .
a. Protokol
b. Prototipe
c. WWW
d. URL
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30. Di bawah ini yang tidak mempengaruhi kecepatan akses Internet adalah ... .
a. Band Width
b. Jenis Transmisi
c. CPU
d. Monitor
31. Di bawah ini merupakan program aplikasi yang tidak termasuk Browser Internet adalah … .
a. Ms. Excel
b. Opera
c. Navigator
d. IE
32. E-mail yang banyak diberikan oleh pemilik website atau situs internet dan pada umumnya bersifat
free adalah jenis … .
a. Hotmail
c. G-mail
b. Forwarding E-mail
d. Web Based E-mail
33. Pada format email terdapat baris Copy Carbon (CC) berfungsi untuk … .
a. Menuliskan alamat rumah pengirim email
b. Menuliskan alamat email penerima surat
c. Menuliskan alamat email orang yang diberi tembusan surat
d. Menuliskan alamat kota orang yang diberi tembusan surat
34. Kegunaan utama Internet bagi siswa adalah … .
a. sumber game
b. sumber penghasilan
c. pengganti guru
d. sumber Informasi
35. Dalam menulis email, isi surat ditulis pada bagian … .
a. Body Text
b. Blind Copy Carbon
c. From
d. Subjec
36. Untuk membalas surat (email) yang telah diterima dapat dilakukan dengan menekan tombol … .
a. Delete
b. Read
c. Send
d. Reply
37. Di bawah ini yang merupakan IP Address adalah ... .
a. 3337.255.0.1
b. http://www.tik.com
c. 192.168.0.2
d. yahoo.com
38. Untuk mencari informasi dengan cepat di internet digunakan fasilitas ... .
a. E-mail
b. Down Loader
c. Search Engine
d. FTP

39. Gambar ini
a. Refresh
c. Go

merupakan Icon ... .
b. Recycle Bin
d. Favorites
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40. Gambar berikut ini yang menunjukkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi adalah ...
a.

b.

c.

d.

41. Bentuk pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam dunia pendidikan adalah…
a. Kamus online
b. SMS Banking
c. Internet Banking
d. Belanja Online
42. Booting yang dilakukan system operasi saat komputer dari keadan mati (tanpa aliran listrik)
disebut….
a. Soft boot
b. Warm boot / reboot
c. Cold boot
d. Re Install

43. Berikut ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Microsoft, yang merupakan system operasi
adalah...
a. Microsoft Excell 2010
b. Microsoft Outlok
c. Microsoft Office 2007
d. Microsoft Windows 8
44. Dengan Windows Explorer yang terdapat pada Microsoft Windows, kita dapat melakukan hal-hal
berikut kecuali…
a. Memindahkan file atau folder
b. Membuat file baru
c. Menghapus file atau folder
d. Membuat folder baru
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45. Yang bukan merupakan media input dari suatu komputer adalah….

a.

b.

c.
d.
46. Di bawah ini yang termasuk salah satu output device adalah ... .
a. CPU
b. Mouse
c. Key board
d. Monitor
47. Berikut adalah beberapa contoh dari perangkat lunak program aplikasi (application system), kecuali
…
a. Microsoft Word
b. Microsoft Excel
c. Corel Draw
d. Linux
48. Pada perangkat lunak Microsoft Word untuk membuka file yang pernah dibuat, kita dapat
menggunakan ikon...
a.
b.
c.
d.
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49. Perhatikan gambar di atas, Rumus fungsi yang tepat untuk mengisi kolom Keterangan adalah :
a. =IF(C3>=60,”LULUS”,”MENGULANG”)
b. =IF(C3<60,”LULUS”,”MENGULANG”)
c. =IF(C3>60,”LULUS”,”MENGULANG”)
d. =IF(C3=60,”LULUS”,”MENGULANG”)
50. Seorang anak SD Nasional KPS mengalami kesulitan mengerjakan PR Matematikanya, Ia mencoba
meminta bantuan orang lain untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian ia membuka internet dan
masuk ke Yahoo! Groups. Pada webpage berikutnya terdapat banyak pilihan link, link yang tepat
untuk menuliskan suratnya adalah …
a. Schools & Education
b. Computers & Internet
c. Science
d. Regional
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