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DEPARTEMEN AGAMA 

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

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 

ULANGAN UMUM SEMESTER GASAL TAHUN 2010/2011 
 

Mata Pelajaran : Tek. Inf. dan Komunikasi   Hari, Tanggal : Jumat, 3  Desember 2010 

Kelas  : IX (sembilan)     Waktu  : pk. 09.15 – 10.45  ( 90 menit ) 
 

 

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

 

1. Awal mula yang menggunakan symbol @ untuk menghubungkan user name dengan alamat email 

adalah …. 

a. Vinton Cerf  

b. Ray Tomlinson  

c. Larry Robert 

 d. Joshep Lickider 

2. Yang mengembangkan protokol TF / IP adalah.... 

a. Vinton Cerf dari Staford dan Bob Kahn  

b. Larry Robert dan Thomas Marryl  

c. Marc Andressen cs  

d. Ray Tomlinson  

3. Yang mengembangkan browser Mosaic adalah …. 

a. Vinton Cerf  

b. Bob Tylor 

c. Thomas Marryl 

 d. Marc Andressen 

4. Awalnya, internet disebut dengan.... 

a. intranet  

b. network  

c. ARPANET  

d. computer network 

5. ARPANET membentuk satu jaringan terpadu di dalam empat universitas besar di Amerika pada tahun 

…. 

a. 1960  

b. 1969 

c. 1970  

d. 1979 

6. Berikut ini merupakan kelebihan internet, kecuali.... 

a. sumber informasi yang tidak terbatas  

b. dapat mengirimkan informasi dengan cepat 

c. sarana komunikasi yang murah  

d. biaya aksesnya mahal 

7. Dokumen web tersebut dibuat dengan menggunakan format HTML, HTML singkatan dari....   

a. Hypertext Markup Language 

b. Hyperlink Mailing Language 

c. Hypertext Mailing Language 

d. Hypelinkt Markup Language 

8. Aplikasi internet yang berfungsi untuk  mencari informasi yang ada diinternet terbatas pada teks saja 

adalah.... 

a. News Group 

b. Ghoper 

c. Ping 

d. FTP 

9. Keuntungan menggunakan internet adalah, kecuali .... 

a. Konektifitas dan jangkauan global 

b. Dapat mengakses 24 jam 
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c. Dapat dilakukan dengan interaktif 

d. Dapat mengambil uang secara langsung 

10. Di bawah sistem operasi yang digunakan server, kecuali....  

a.Microsoft Windows NT  

b. Microsoft Windows Server 

c. NeBEUI 

d. Linux 

11. Dibawah ini yang bukan termasuk kerugian dari topologi star adalah .... 

a. boros kabel  

b. paling fleksibel  

c. perlu penanganan khusus 

d. control terpusat (HUB) elemen kritis 

12. Komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer – komputer lain dalam jaringan adalah.... 

a. server 

b. client  

c. workstation  

d. client-server 

 

13. .    Gambar disamping ini merupakan jaringan .... 

a. topologi star  

b. topologi bus 

c. topologi token ring  

d. topologi tree 

14. Perangkat yang tidak dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan computer adalah…. 

a. computer  

b. televisi 

c. card network  

d. hub 

15. Software untuk mendukung aplikasi internet untuk menjalankan aplikasi FTP adalah, kecuali.... 

a. Cute FTP 

b. Go!Zilla 

c. WSFTP  

d. ICQ 

16. Perusahaan yang menawarkan dan menyediakan layanan akses internet ke kalangan umum dengan 

memakai biaya adalah …. 

a. ISP  

b. HTTP 

c. HTML  

d. WWW 

17. Fungsi TCP (transformation control protocol) dalam jaringan protocol internet adalah…. 

a. untuk transfer file 

b. untuk akses jarak jauh 

c. untuk pertukaran data berorientasi 

d. untuk mendapatkan informasi hardware dari nomor IP 

18. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan surat dalam bentuk elektronik disebut . . . .  

a. e-mail  

b. Gopher  

c. www 

d. Telnet  

19. Aplikasi internet yang memungkinkan pengambilan file dengan cepat adalah .... 

a. www 

b. milis  

c. newsgroup  

d. FTP  

http://1.bp.blogspot.com/_JQURs7cHtsU/TKfJyvnVV6I/AAAAAAAAAKU/frssVkcrdLs/s1600/topologi+star.JPG
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20. Aplikasi di bawah ini yang dapat kita manfaatkan untuk berdiskusi, kecuali .... 

a. milis  

b. newsgroup  

c. chatting  

d. FTP  

21. Dalam istilah internet terdapat istilah HTTP, kepanjangan HTTP adalah .... 

a. Hyperlink Text Transfer Protocol 

b. Hyper Text Transfer Protocol 

c. Hyper Text Travel Protocol 

d. Hyperlink Tekt Travel Protocol 

22. Suatu alamat yang dipakai untuk menentukan lokasi informasi yang diminta oleh browser adalah…. 

a. HTML 

b. WWW 

c. URL 

d. HTTP 

23. Halaman website pertama yang terdapat pada sebuah website disebut.... 

a. Link 

b. Home Page 

c. Browser 

d. URL 

24. Sekumpulan dua komputer atau lebih sistem komputer yang digandeng dan membentuk sebuah 

jaringan disebut .... 

a. network 

b. intranet 

c. internet 

d. homepage 

25. Jaringan yang dapat mencakup sebuah negara disebut dengan. . . .  

a. LAN  

b. MAN  

c. WAN  

d. internet 

26. Kepanjangan dari MAN adalah…. 

a. management area network  

b. metropolitan area network  

c. metropolice area network 

d. management application network 

27. Nama domain com berfungsi untuk menunjukan .... 

a. nama jaringan server 

b. nama komersial 

c. nama negara indonesia 

d. nama militer 

28. Di bawah ini contoh website internet dengan domain pendidikan adalah … 

a. www.yahoo.co.id 

b. www.lycos.edu 

c. www.geocities.com 

d. www.ilmukomputer.com 

29. Sub domain yang menunjukkan situs milik MTs (madrasah tsanawiyah) adalah .... 

a. go.id 

b. sch.id 

c. ac.id 

d. or.id 

30. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan komputer. kecuali . . . .  

a. dapat berbagi sumber daya  

b. dapat menggunakan data bersama- sama 

c. mempunyai keandalan yang lebih tinggi 

d. kita dapat mengakses data orang tanpa diketahui 

31. Perangkat berikut yang memungkinkan dua buah komputer saling berkomunikasi dan 

mempertukarkan data dalam jaringanadalah....  

a. Router  

b. Bridge 
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c. Hub  

d. LAN Card  

32. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem internal adalah . . . . 

a. mudah dipasang  

b. harganya lebih murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. banyak merek pilihan  

33. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem ekstenal adalah . . . . 

a. mudah dipasang  

b. harganya lebih murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. banyak merek pilihan  

34. Perangkat lunak berikut digunakan sebagai browser adalah . . . . 

a. Windows XP  

b. mIRC 

c. Microsoft Outlook 

d. Internet Explorer 

35. Berikut ini adalah ciri-ciri ISP yang akan kita pilih kecuali . . . .  

a. memiliki backbone sendiri  

b. akses yang cepat 

c. memiliki proxy  

d. biaya langganan yang mahal 

36. Berikut ini adalah layanan di dalam internet adalah: 

a. Word Wide Web (WWW) 

b. Electronic Mail 

c. Chatting 

d. benar semua 

37. Aplikasi berikut yang tidak digunakan untuk chatting adalah . . . .  

a. ICQ  

b. Yahoo Messenger  

c. mIRC  

d. Internet Explorer  

38. Kelebihan koneksi internet menggunakanADSLadalah.... 

a. harga modem murah 

b. dapat digunakan tanpa harus diganggu/mengganggu telepon masuk 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi dibandingkan dengan 3G 

d. merupakan akses internet bergerak 

39. Secara teoretis, kecepatan akses data menggunakan GPRS dapat mencapai kecepatan. . . . 

a. 2,6 mbps  

b. 56 kbps  

c. 115 kbps 

d. 2 mbps 

40. Kelebihan WiBro dibandingkan dengan WiFi adalah sebagai berikut, kecuali 

a. tersedia di lebih banyak lokasi 

b. akses dapat dilakukan dari tempat dengan jarak 1 km dari titik Poin 

c. dapat diakses sambil bergerak dengan kecepatan sampai 60 km/iam 

d. kecepatan pengiriman data sampai 512 kbps 

41. Komponen yang diperlukan dalam lokasi hotspot, kecuali... 

a. acces Point 

b. acces Controller 

c. internet Link 

d. lan card 

42. Perlengkapan untuk akses internet dengan teknologi ADSL, kecuali... 

a. modem 

b. telepon 

c. ISP 

d. celluler card 

43. Kelebihan dari teknologi 3G dibandingkan dengan GPRS adalah sebagai berikut,kecuali... 

a. akses internet lebih cepat 

b. jaringan yang tersedia lebih luas 
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c. dapat menggunakan aplikasi Video Call 

d. dapat menggunakan aplikasi Video Conference 

44. Jarak yang masih dapat dijangkau sinyil WiFi dari lokasi hotspot adalah . . .  

a. 1km 

b. 2km 

c. 100 m 

d. 25m 

45. Nama wizard yang digunakan untuk membuat koneksi ke sebuah ISP adalah 

a. Add New Hardware Wizard 

b. Found New Hardware Wizard 

c. New Connection Wizard 

d. Up date Connection Wizard 

46. Program untuk mengakses server di internet dan menampilkan situs-situs Web adalah .... 

a. web browser 

b. web 

c. browser 

d. akses web 

47. Icon pada browser Internet Explorer untuk mengaktifkan web browser adalah .... 

 
 

48. Icon berikut berfungsi untuk : 

a. menghentikan proses penampilan situs web 

b. mengulangi kembali proses penampilan situs web 

c. menampilkan jendela pencarian 

d. kembali ke halaman awal 

49. Icon yang digunakan untuk kembali ke halaman awal dari internet explorer adalah : 

 
 (i)    (ii)   (iii)    (iv) 

a. i 

b. ii 

c. iii 

d. iv 

50. Tombol di toolbar browser yang digunakan untuk menampilkan website yang berhubungan dengan 

multimedia adalah. . . .  

a. Media 

b. History 

c. Favorites 

d. Home 

51. Bagian jendela browser yang berfungsi untuk menampilkan proses loading sebuah halaman web 

adalah - . . .. 

a. title bar 

b. toolbar 

c. address bar 

d. status bar 

52. Format gambar yang banyak digunakan diinternetadalah.... 

a. JPEG dan GIF 

b. ]PEG dan bmp 

c. GIF dan bmp 

d. bmp dan pdf 
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53. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau halaman web lain disebut.... 

a. Hyperlink 

b. Protocol 

c. ISP 

d. TIRL 

54. Program yang dibagikan secara gratis di internet dan dapat didownload oleh siapa saja disebut.... 

a. shareware 

b. freeware 

c. program bajakan 

d. program versi beta (versi percobaan) 

55. Upload adalah .... 

a. kegiatan pengiriman data dalam sebuah network 

b. kegiatan menyalin data dalam sebuah network 

c. kecepatan aliran data dalam sebuah network 

d. benar semua 

56. Tombol yang digunakan untuk menghentikan proses loading sebuah halaman web adalah.... 

a. Back 

b. Forward 

c. Stop 

d. Home 

57. Tombol yang digunakan untuk mengulangi proses loading sebuah halaman web adalah.... 

a. Forward 

b. Back 

c. Search 

d. Refresh 

58. Tombol yang digunakan untuk melihat website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir adalah . . . . 

a. History 

b. Favorite 

c. Media 

d. Search 

59. Istilah untuk mengambil data-data dalam internet disebut dengan .... 

a. E-mail 

b. download 

c. web browser 

d. hyperlink 

60. Apabila kita ingin menyimpan semua tampilan file di halaman web, tetapi hanya dalam satu file saja 

dari web, maka pada kotak save type as dipilih … 

a. Web page, complete 

b. Web archive, single file 

c. Web page, HTML only 

d. Teks only 

 

 

 

 


