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ULANGAN HARIAN I SEMESTER I  

 

 

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

1. Untuk mengendalikan computer pada perang 

dingin tahun 1963, Amerika Serikat 

memanfaatkan jaringan … 

a. NSfNet  c. Internet 

b. ARPANET d. LAN/WAN 

2. Fungsi server pada jaringan computer adalah 

… 

a. pusat proses data  

b. penyedia layanan 

c. penyedia fasilitas FTP 

d. pengguna data 

3. Berikut ini penggunaan internet dalam 

sehari-hari, kecuali … 

a. mencari informasi 

b. pengiriman surat elektronk 

c. pembayaran transaksi 

d. obrolan dengan keyboard 

4. Intranet adalah jaringan computer internal, 

contoh jangkauan intranet adalah … 

a. satu Negara c. satu gedung 

b. satu dunia d. satu instansi 

5. Berikut ini jenis jaringan berdasarkan 

jangkauan, kecuali … 

a. LAN  c. WAN 

b. Internet d. Host Terminal 

6. Jaringan peer to peer adalah jaringan yang 

menjadikan computer sebagai server 

maupun server, computer dikatakan sebagai 

server ketika… 

a. computer menyediakan layanan 

b. computer mengakses dari computer 

lain 

c. computer sedang memproses data 

d. computer menggunakan layanan 

7. Untuk mendapatkan kecepatan akses yang 

tinggi kita harus memperhatikan hal berikut , 

kecuali… 

a. jenis modem c. computer pengguna 

b. jaringan telepon d. ISP 

8. Kegiatan untuk mencari data tertentu dalam 

internet disebut … 

a. Upload  c. Searching 

b. Browsing d. Explore 

9. Yang dimaksud dengan home page adalah 

… 

a. halaman pertama web 

b. format dokumen web 

c. protocol untuk mendownload file 

d. sambungan untuk membangun web 

10. Fasilitas dalam internet sebagai ajang 

diskusi melalui E-mail disebut … 

a. Mailing  list c. E-mail list 

b. Mailing  d. member list 

11. proses pengambilan file data dari server ke 

computer disebut … 

a. htm  c. download 

b. FTP  d. upload 

12. WWW adalah salah satu aplikasi internet, 

singkatan www adalah … 

a. word wide web c.  word width web 

b. world wide web d.  world width web 

13. Format dokumen yang digunakan www 

adalah … 

a. JPEG  c.  HTML 

b. GIF  d.  HTTP 

14. Aplikasi internet yang dipergunakan untuk 

chatting adalah … 

a. www  c. news group 

b. iRC  d. FTP 

15. Berikut ini layanan yang ada di internet, 

kecuali … 

a. e-mail  c. gopher 

b. chatting d. programming 

16. Informasi yang biasa diambil dari gopher 

hanya terbatas pada … 

a. teks  c.  gambar 

b. e-mail  d. video 

17. Topologi jaringan yang konsfigurasi setiap 

computernya terhubung dengan switch/hub 

adalah … 

a. bus   c.  star 

b. ring  d. peer to peer 

18. Jaringan computer yang terdapat dalam 

sebuah gedung atau perkantoran adalah 

jaringan … 

a. WAN  c. LAN 

b. MAN  d. Internet 

19. 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 

20. Software yang menciptakan IP address 

menjadi IP number adalah … 

a. TCP  c.  TLD 

b. DNS  d.  DNT 

21. Situs yang berakhiran .go.id merupakan … 

a. situs pendidikan 

b. badan usaha www 

c. instansi pemerintah 

d. organisasi profit 

22. Lembaga MI sampai MTs mempunyai situs 

yang berakhiran … 

a. .co.id  c. sch.id 

b. .ac.id  d. er.id 

23. Nama domain untuk pendidikan adalah … 

a. Gov  c. edu 

b. Com  d. net 

24. Di bawah ini merupakan software browser , 

kecuali … 

a. internet explorerc. opera 
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b. netscape d. mailing list 

25. Untuk mengetik alamat situs menggunakan 

… 

a. Hyperlink c. addresbar 

b. Web  d. mailing list 

26. HTTP singkatan dari … 

a. hyper trans text protocol 

b. hyper text trans protocol 

c. hyper text transfer protocol 

d. hyper transfer text protocol 

27. 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 

28. Alat penghubung antar workstation adalah  

a. HUB  c. NIC 

b. Modem d. wireless 

29. Alat berikut yang tidak digunakan dalam 

jaringan computer adalah … 

a. LAN card c. hub/switch 

b. Modem d. reflector 

30. Kelebihan topologi Ring adalah … 

a. hemat kabel c. control tepusat 

b. lebih fleksibel d. kec. aliran data 

baik 

31. Model jaringan yang menggunakan satu 

computer menjadi server dan yang lain 

menjadi workstation adalah … 

a. peer to peer c. network interface 

b. client server d. Net BEUI 

32. Program yang dibagikan secara gratis di 

internet dan dapat didownload oleh siapapun 

disebut … 

a. Shareware c. Program ilegal 

b. Freeware d. Program percobaan 

33. Format gambar yang banyak digunakan di 

internet adalah … 

a. JPEG dan GIF c. GIF dan BMP 

b. JPEG dan BMP d. GIF dan 

Mid 

34. Alat yang bertugas mengubah sinyal 

elektronok di computer menjadi sinyal audio 

adalah 

a. ISP  c. USB 

b. modem  d. ICS host 

35. Pada umumnya ukuran modem dial up yang 

beredar adalah … 

a. 36 kbps  c. 36 bps 

b. 56 kbps  d. 56 bps 

36. Kecepatan akses dengan menggunakan 3G 

mencapai … 

a. 2,2 mbps c.  1,2 mbps 

b. 2,0 mbps d.  1.0 mbps 

37. 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 

38. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi FTP adalah … 

a. Go!Zilla c. ICQ 

b. MiRC  d. Yahoo Massenger 

39. ISP pada layanan internet adalah singkatan 

dari … 

a. Internet Service Provider 

b. Internet Server Protocol 

c. Inter Sign Provider 

d. Inter Signal Provider 

40. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi e-mail adalah … 

a. Go!Zilla c. Outlook Express 

b. MiRC  d. Yahoo Massenger 

41. Perusahaan penyedia jasa internet adalah … 

a. ISP  c. Server 

b. LAN  d. ARPANET 

42. Ukuran kecepatan akses internet adalah … 

a. knot     

b. meter per second  

c. byte per second 

d. watt per second 

43. Perangkat tambahan untuk akses internet 

dengan GPRS adalah … 

a. telepon rumah dan modem 

b. telepon selurer dan modem 

c. telepon seluler dan sim card 

d. telepon rumah dan sim card 

 

44. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dengan 

radius…….dari titik akses. 

a. 100 m 

b. 150 m 

c. 1 km 

d. 5 km 

45. 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 
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KUNCI JAWABAN  

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

ULANGAN HARIAN I 
 

 

  

NO JWB NO JWB NO JWB

1 B 16 A 31 B

2 B 17 C 32 B

3 C 18 C 33 A

4 C 19 B 34 B

5 D 20 B 35 B

6 A 21 C 36 B

7 B 22 C 37 C

8 B 23 C 38 A

9 A 24 D 39 A

10 A 25 C 40 C

11 C 26 C 41 A

12 B 27 C 42 C

13 C 28 A 43 C

14 D 29 D 44 A
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 SKOR PENILAIAN 
 

SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI

1 2 16 36 31 69

2 4 17 38 32 71

3 7 18 40 33 73

4 9 19 42 34 76

5 11 20 44 35 78

6 13 21 47 36 80

7 16 22 49 37 82

8 18 23 51 38 84

9 20 24 53 39 87

10 22 25 56 40 89

11 24 26 58 41 91

12 27 27 60 42 93

13 29 28 62 43 96

14 31 29 64 44 98

15 33 30 67 45 100   


