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KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGABLAK 
Jalan Ngablak-Mangli Km. 0 Ngablak Telepon 0298-318070 

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 

ULANGAN MID SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

Mata Pelajaran : Tek. Inf. dan Komunikasi   Hari, Tanggal : Jumat, 07-09-2011 

Kelas  : IX (sembilan)    Waktu  : 09.00-10.00 (60 menit) 

 

 

Pilih jawaban a, b, c atau d yang dianggap benar ! 

 

 

1. Tahun 1966  Bob Tylor dari ARPA berhasil 

menghubungkan komputer-komputer dari 

sejumlah universitas di AS yang menjadi cikal 

bakal internet yang dinamakan .... 

a. Arpanet 

b. Intranet 

c. Telnet 

d. Warnet 

2. Awal mula yang menggunakan symbol @ 

untuk menghubungkan user name dengan 

alamat email adalah … 

a. Vinton Cerf    

b. Larry Robert 

c. Ray Tomlinson   

d. Joshep Lickider 

3. Yang mengembangkan browser Mosaic adalah 

… 

a. Vinton Cerf  

b. Thomas Marryl 

c. Bob Tylor  

d. Marc Andressen 

4. Virus yang menjangkiti komputer selalu 

berkembang tiap waktu dan sangat variatif 

yang dapat merusak file maupun program yang 

ada, untuk menangkal virus dapat dilakukan 

…. 

a. Memberikan antivirus sehabis membeli 

computer 

b. Secara routine selalu meng-update 

antivirus 

c. Selalu mengganti antivirus setiap 

waktu 

d. Menyemprotkan obat antivirus 

5. WWW adalah salah satu aplikasi internet, 

singkatan www adalah … 

a. word wide web   

b. word width web 

c. world wide web   

d. world width web 

6. Format dokumen yang digunakan www adalah 

… 

a. JPEG   

b. HTML 

c. GIF   

d. HTTP 

7. Aplikasi internet yang dipergunakan untuk 

chatting adalah … 

a. www   

b. news group 

c. iRC   

d. FTP 

8. Aplikasi internet yang digunakan untuk 

mengirim-kan surat dalam bentuk elektronik 

disebut …. 

a. Email 

b. Ghoper 

c. WWW 

d. Telnet 

9. Aplikasi internet yang memungkinkan 

pengambilan file dengan cepat adalah … 

a. WWW 

b. Milis 

c. Newsgroup 

d. FTP 

10.  Aplikasi di bawah ini dapat kita manfaatkan 

untuk berdiskusi, kecuali …. 

a. milis 

b. Newsgroup 

c. Chatting 

d. FTP 

11. Berikut ini layanan yang ada di internet, 

kecuali … 

a. e-mail   

b. gopher 

c. chatting  

d. programming 

12. Informasi yang bias diambil dari gopher hanya 

terbatas pada … 

a. teks   

b. gambar 

c. e-mail   

d. video 

13. Di bawah ini adalah kegunaan dari internet 

kecuali …. 

a. Sarana untuk mendapatkan dan 

menyampaikan informasi yang cepat 

dan murah 

b. Sebagai media promosi, untuk iklan 

dan menampilkan profil perusahaan 

dan produknya 

c. Sarana penelitian dan pengembangan 

d. Sarana ngerumpi dengan teman 

14. Keunggulan dari internet adalah .... 

a. Konektifitas dan jangkauan global 
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b. Akses 24 jam 

c. Interaktifitas dan Fleksibilitas 

d. a,b dan c benar semua 

15. Topologi jaringan yang konsfigurasi setiap 

computernya terhubung dengan switch/hub 

adalah … 

a. bus    

b. star 

c. ring   

d. peer to peer 

16. Jaringan computer yang terdapat dalam sebuah 

gedung atau perkantoran adalah jaringan … 

a. WAN   

b. LAN 

c. MAN   

d. Internet 

17. WAN adalah salah satu dari jaringan 

computer, singkatan dari WAN adalah … 

a. World Area Network 

b. Wide Area Network 

c. Width Area Network 

d. Web Area Network 

18. Software yang menciptakan IP address 

menjadi IP number adalah … 

a. TCP   

b. TLD 

c. DNS   

d. DNT 

19. Situs yang berakhiran .go.id merupakan … 

a. situs pendidikan 

b. badan usaha www 

c. instansi pemerintah 

d. organisasi profit 

20. Lembaga MI sampai MA mempunyai situs 

yang berakhiran … 

a. co.id   

b. sch.id 

c. ac.id   

d. er.id 

21. Domain yang biasa dipakai organisasi non 

profit adalah … 

a. go.id   

b. web.id 

c. or.id   

d. com.id 

22. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan 

komputer, keculai ….. 

a. dapat berbagi sumber daya 

b. dapat menggunakan data bersama-sama 

c. mempunyai keandalan yang lebih 

tinggi 

d. kita dapat mengakses data orang lain 

tanpa diketahui 

23. Dalam sebuah jaringan, computer server 

bertugas untuk … 

a. menangkap sinyal dari gelombang 

elektronik 

b. mengubah gelombang analog menjadi 

gelombang digital 

c. pusat control semua aktivitas dalam 

jaringan 

d. penghubung computer dan printer 

24. Alat penghubung antar workstation adalah  

a. HUB   

b. NIC 

c. Modem   

d. Wireless 

25. Alat yang terpasang pada tiap komputer yang 

terhubung dengan jaringan adalah .... 

a. VGA Card 

b. Sound Card 

c. LAN Card 

d. SIM card 

26. Alat berikut yang tidak digunakan dalam 

jaringan computer adalah … 

a. LAN card  

b. hub/switch 

c. Modem   

d. Reflector 

27. Di bawah ini adalah peralatan komuikasi untuk 

membangun jaringan internet kecuali… 

a. Network Interface Card ( NIC ) 

b. Hub/Switch 

c. Pipa PVC 

d. Kabel 

28. Sistem operasi yang digunakan server untuk 

membangun jaringan internet adalah, 

kecuali…. 

a. Microsoft Windows NT 

b. TCP/IP 

c. Microsoft Windows Server  

d. Linux 

29. Kelebihan topologi Ring adalah … 

a. hemat kabel  

b. control tepusat 

c. lebih fleksibel  

d. kec. aliran data baik 

30. Model jaringan yang menggunakan satu 

computer menjadi server dan yang lain 

menjadi workstation adalah … 

a. peer to peer  

b. network interface 

c. client server  

d. Net BEUI 

31. Model  jaringan yang tiap komputer memiliki 

kedudukan yang sama dapat sebagai client 

maupun server adalah …. 

a. peer to peer  

b. network interface 

c. client server  

d. Net BEUI 

32. .  gambar di samping 

adalah model jaringan …. 

a. peer to peer  

b. network interface 

c. client server  

d. network of fellow 
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33. Kelebihan dari Star Network (Jaringan Bintang 

) adalah, kecuali .... 

a. Kerusakan pada satu saluran hanya 

akan mempengaruhi jaringan pada 

saluran tersebut dan station yang 

terpaut. 

b. Membutuhkan kabel yang sangat 

banyak 

c. Tahan terhadap lalu lintas jaringan 

yang sibuk. 

d. Penambahan dan pengurangan station 

dapat dilakukan dengan mudah. 

34.  Gambar di samping 

merupakan topologi jaringan .... 

a. Topologi Ring 

b. Topologi Star 

c. Topologi Bus 

d. Topologi Tree 

 

35. Kelebihan dari topologi Ring adalah .... 

a. Kecepatan aliran datanya dapat 

diandalkan 

b. Penambahan dan pengurangan station 

dapat dilakukan dengan mudah 

c. Kerusakan mudah terdeteksi 

d. Sangat aman digunakan 

36. Jaringan yang terdapat dalam sebuah gedung 

atau perkantoran, sehingga dimungkinkan 

komputer-komputer dapat saling 

berkomunikasi dan saling tukar informasi 

disebut .... 

a. LAN 

b. MAN 

c. WAN 

d. Internet 

37. Program yang digunakan untuk mengakses 

internet disebut .... 

a. Search Engine 

b. Browser 

c. Server 

d. URL 

38. Ukuran kemampuan sebuah jaringan untuk 

menstransfer data dalam jangka waktu tertentu 

disebut ..... 

a. Client 

b. Capacity 

c. Bandwidth 

d. Speed 

39. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau 

halaman web lain disebut … 

a. Hyperlink  

b. ISP 

c. Protocol   

d. URL 

40. Program yang dibagikan secara gratis di 

internet dan dapat didownload oleh siapun 

disebut … 

a. Shareware  

b. Program ilegal 

c. Freeware  

d. Program percobaan 

41. Perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi 

FTP adalah … 

a. Go!Zilla   

b. ICQ 

c. MiRC   

d. Yahoo Massenger 

42. ISP pada layanan internet adalah singkatan 

dari … 

a. Internet Service Provider 

b. Internet Server Protocol 

c. Inter Sign Provider 

d. Inter Signal Provider 

43. Perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi 

e-mail adalah … 

a. Go!Zilla   

b. Outlook Express 

c. MiRC   

d. Yahoo Massenger 

44. Ukuran kecepatan akses internet adalah … 

a. knot     

b. meter per second  

c. byte per second 

d. watt per second 

45. Format gambar yang banyak digunakan di 

internet adalah … 

a. JPEG dan GIF  

b. GIF dan BMP 

c. JPEG dan BMP  

d. GIF dan Mid 

46. Alat yang bertugas mengubah sinyal 

elektronok di computer menjadi sinyal audio 

adalah 

a. ISP   

b. USB 

c. modem   

d. ICS host 

47. Penghubung modem dengan ISP adalah … 

a. headset  

b. komputer 

c. telepon   

d. line card 

48. Pada umumnya ukuran modem dial up yang 

beredar adalah … 

a. 36 kbps   

b. 36 bps 

c. 56 kbps   

d. 56 bps 

49. Salah satu kelemahan dari koneksi dial up 

yang paling dirasakan pengguna adalah …. 

a. Penggunaan terbatas dengan waktu 

b. Biaya yang sangat mahal 

c. Penggunaan internet menggangu 

penggunaan telepon 

d. Harga modem yang mahal 
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50. Selain modem sebagai perangkat keras yang 

dapat menghubungkan komputer ke intenet, 

diperlukan .... 

a. electricity network 

b. computer network 

c. phone line 

d. router 

51. Dalam konfigurasi VSAT ada tiga komponen 

utama yang dibutuhkan yaitu, kecuali .... 

a. Cable Modem 

b. Stasiun Hub 

c. Satelit 

d. Terminal VSAT 

52. Untuk pelanggan VSAT, ada beberapa 

perangkat yang dibutuhkan untuk dapat 

mengakses internet antara lain .... 

a. transceiver (OutDoor Unit) 

b. Stasiun Hub 

c. Satelit, 

d. telepon. 

53. Internet dengan media WiFi (tanpa kabel) 

dengan memanfaatkan telepon seluler , 

kepanjangan dari WiFi adalah …. 

a. wireless frequency 

b. wireless fidelity 

c. Wireless firefly 

d. Wire fairy 

54. Protokol yang digunakan Internet 

dengan media tanpa kabel dengan 

memanfaatkan telepon seluler adalah, kecuali 

…. 

a. WAP 

b. GPRS 

c. 3-G 

d. Apple Talk 

55. Perangkat berikut terdapat pada sebuah hotspot 

Wifi, kecuali …. 

a. WiFi Card 

b. Access Point 

c. Access Controller 

d. Internet Link 

56. Alat untuk mengecek apakah pengguna 

mempunyai hak melakukan acces atau tidak 

digunakan …. 

a. Acces Point 

b. NIC 

c. Acces Controller 

d. Internet Link 

57. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dengan 

radius…….dari titik akses. 

a. 100 m 

b. 150 m 

c. 1 km 

d. 5 km 

58. Salah satu kelebihan dari teknologi WiBro ( 

Wireless Broadband ) adalah …. 

a. Dapat digunakan dari kendaraan 

bergerak dengan kecepatan 60 km/jam 

b. Dapat digunakan dari radius lebih dari 

1 km 

c. Tidak khawatir terkena virus 

d. Power Suply lebih hemat 

59. Berikut ini benar tentang GPRS, kecuali … 

a. Akses data sampai pada kecepatan 115 

kbps 

b.  Akses internet tanpa kabel 

c. Tarif dibayar per bulan tanpa 

didasarkan besarnya penggunaan 

d. Kita harus memiliki handphone untuk 

dapat mengakses internet 

60. Akses internet selain dengan dial-up juga dapat 

menggunakan … 

a. GPRS, wifi dan pager 

b. Wifi, pager dan jaringan TV kabel 

c. GPRS , wifi dan jaringan TV kabel 

d. GPRS, pager dan jaringan TV kabel 
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KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGABLAK 
Jalan Ngablak-Mangli Km. 0 Ngablak Telepon 0298-318070 

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 

ULANGAN MID SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 

Mata Pelajaran : Tek. Inf. dan Komunikasi   Hari, Tanggal :  

Kelas  : IX (sembilan)    Waktu  : (90 menit) 

 

       

 

      KUNCI JAWABAN : 

 

 

NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI

1 A 16 B 31 A 46 C

2 C 17 B 32 C 47 C

3 D 18 C 33 B 48 C

4 B 19 C 34 C 49 C

5 A 20 B 35 A 50 C

6 B 21 C 36 A 51 A

7 C 22 D 37 B 52 A

8 A 23 C 38 C 53 B

9 D 24 A 39 A 54 D

10 D 25 C 40 C 55 A

11 D 26 D 41 A 56 C

12 A 27 C 42 A 57 A

13 D 28 B 43 B 58 A

14 D 29 D 44 C 59 C

15 B 30 C 45 A 60 C  
 

 

 

 

 

 


