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KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGABLAK 

Jalan Ngablak-Mangli Km. 0 Ngablak Telepon 0298-318070 

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 

ULANGAN UMUM SEMESTER I TAHUN 2011/2012 
 

Mata Pelajaran : Tek. Inf. dan Komunikasi    Hari, Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2011 

Kelas   : IX (sembilan)     Waktu  : pk. 09.30-11.00 (90 menit) 

 

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

 

1. Sekumpulan dua komputer atau lebih 

sistem komputer yang digandeng dan 

membentuk sebuah jaringan disebut .... 

a. Network 

b. Intranet 

c. Internet 

d. Homepage 

2. Berikut ini jenis jaringan berdasarkan 

jangkauan, kecuali … 

a. LAN 

b. WAN 

c. Internet 

d. Host Terminal 

3. 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 

4. Untuk mendapatkan kecepatan akses yang 

tinggi kita harus memperhatikan hal 

berikut , kecuali… 

a. jenis modem 

b. computer pengguna 

c. jaringan telepon  

d. ISP 

5. Sebuah computer memiliki kecepatan 

akses 56 kbps, data yang diakses memiliki 

akses 560 byte. Waktu  yang diperlukan 

untuk mengakses adalah … 

a. 0,01  detik 

b. 0,1 detik 

c. 1 detik 

d. 10 detik 

6. Kegiatan untuk mencari data tertentu 

dalam internet disebut … 

a. Upload  

b. Searching 

c. Browsing 

d. Explore 

7. Upload adalah .... 

a. kegiatan pengiriman data dari 

komputer lokal ke komputer 

lainnya dalam sebuah network 

b. kegiatan menyalin data dari 

komputer lokal ke komputer 

lainnya dalam sebuah network 

c. kecepatan aliran data dari 

komputer lokal ke komputer 

lainnya dalam sebuah network 

d. benar semua 

8. Yang dimaksud dengan home page adalah 

… 

a. halaman pertama web 

b. format dokumen web 

c. protocol untuk mendownload file 

d. sambungan untuk membangun 

web 

9. Fasilitas dalam internet sebagai ajang 

diskusi melalui E-mail disebut … 

a. Mailing list 

b. E-mail list 

c. Mailing  

d. member list 

10. Format dokumen yang digunakan www 

adalah … 

a. JPEG  

b. HTML 

c. GIF  

d. HTTP 

11. Aplikasi internet yang dipergunakan 

untuk chatting adalah … 

a. www  

b. news group 

c. iRC  
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d. FTP 

12. Berikut ini layanan yang ada di internet, 

kecuali … 

a. e-mail  

b. gopher 

c. chatting  

d. programming 

13. Informasi yang biasa diambil dari gopher 

hanya terbatas pada … 

a. teks  

b. gambar 

c. e-mail  

d. video 

14. Topologi jaringan yang konsfigurasi 

setiap computernya terhubung dengan 

switch/hub adalah … 

a. bus  

b. star 

c. ring  

d. peer to peer 

15. Jaringan computer yang terdapat dalam 

sebuah gedung atau perkantoran adalah 

jaringan … 

a. WAN 

b. LAN 

c. MAN  

d. Internet 

16. Software yang menciptakan IP address 

menjadi IP number adalah … 

a. TCP 

b. TLD 

c. DNS  

d. DNT 

17. Lembaga MI sampai MTs mempunyai 

situs yang berakhiran … 

a. co.id  

b. sch.id 

c. ac.id   

d. er.id 

18. Di bawah ini merupakan software browser 

, kecuali … 

a. internet explorer 

b. mozila firefox 

c. netscape 

d. mailing list 

19. Untuk mengetik alamat situs 

menggunakan … 

a. Hyperlink 

b. addresbar 

c. Web 

d. mailing list 

20. Pada toolbar internet explorer tombol 

forward digunakan untuk … 

a. kembali ke web sebelumnya 

b. untuk membatalkan pemanggilan 

web 

c. kembali ke halaman pertama 

tampil 

d. untuk ke halaman berikutnya yang 

pernah dibuka 

21. 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 

22. Alat penghubung antar workstation adalah  

a. HUB  

b. NIC 

c. Modem  

d. wireless 

23. Alat berikut yang tidak digunakan dalam 

jaringan computer adalah … 

a. LAN card 

b. hub/switch 

c. Modem  

d. reflector 

24. Kelebihan topologi Ring adalah … 

a. hemat kabel 

b. control tepusat 

c. lebih fleksibel  

d. kecepatan aliran data baik 

25. 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 

26. Teks yang berfungsi untuk mengakses file 

atau halaman web lain disebut … 

a. Hyperlink 

b. ISP 

c. Protocol 

d. URL 

27. Program yang dibagikan secara gratis di 

internet dan dapat didownload oleh 

sispapun disebut … 

a. Shareware 
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b. Program ilegal 

c. Freeware 

d. Program percobaan 

28. Format gambar yang banyak digunakan di 

internet adalah … 

a. JPEG dan GIF 

b.  GIF dan BMP 

c. JPEG dan BMP  

d. GIF dan Mid 

29. Alat yang bertugas mengubah sinyal 

elektronok di computer menjadi sinyal 

audio adalah 

a. ISP 

b. USB 

c. modem  

d. ICS host 

30. Penghubung modem dengan ISP adalah 

… 

a. headset  

b. komputer 

c. telepon  

d. line card 

31. 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 

32. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi FTP adalah … 

a. Go!Zilla 

b. ICQ 

c. MiRC  

d. Yahoo Massenger 

33. ISP pada layanan internet adalah 

singkatan dari … 

a. Internet Service Provider 

b. Internet Server Protocol 

c. Inter Sign Provider 

d. Inter Signal Provider 

34. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi e-mail adalah … 

a. Go!Zilla 

b. Outlook Express 

c. MiRC  

d. Yahoo Massenger 

35. Perusahaan penyedia jasa internet adalah 

… 

a. ISP  

b. Server 

c. LAN  

d. ARPANET 

36. Ukuran kecepatan akses internet adalah 

… 

a. knot     

b. meter per second  

c. byte per second 

d. watt per second 

37. Faktor yang tidak mempengaruhi 

kecepatan akses internet adalah … 

a. spesifikasi computer 

b. kualitas pesawat telepon 

c. bandwith 

d. kemampuan server 

38. Sebuah file berkapasitas 7,2 mb 

sedangkan kecepatan akses file 48 kbps, 

maka waktu yang dibutuhkan untuk 

mengunduh file tersebut adalah .... 

a. 2,5 menit 

b. 1,5 menit 

c. 1 menit 

d. 0,5 menit 

39. 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 

40. Kotak teks untuk menuliskan alamat 

website yang ingin dikunjungi pada 

jendela internet explorer disebut … 

a. Title Bar 

b. Tol bar 

c. Address Bar 

d. Status Bar 

41. Tombol   digunakan untuk … 

 

a. kembali ke website sebelumnya 

dibuka 

b. menghentikan proses pemanggilan 

c. kembali ke halaman pertama  

d. menampilkan alamat website yang 

pernah dibuka 

42. Tombol pada toolbar yang digunakan 

untuk pemanggilan kembali halaman web 

site yang sedang berjalan adalah … 

a. back  

b. search 

c. refresh  

d. history 
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43. Tombol untuk menghentikan proses 

loading pada halaman web disebuat … 

a. Forward 

b. Stop 

c. Back  

d. Home 

44. Tombol yang berfungsi untuk melihat 

web yang baru kita kunjungi saat terakhir 

disebut … 

a. History  

b. Media 

c. Favorite  

d. Search 

45. 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 

46. Program yang sangat berperan dalam 

mencarikan informasi yang dibutuhkan 

kalau belum mengetahui alamat situs yang 

dituju adalah .... 

a. Search engine 

b. Electronic Mail 

c. Download 

d. Upload 

47. Beberapa alamat situs berikut yang bukan 

tergolong mesin pencari adalah … 

a. www.detik.com 

b. www.google.com 

c. www.yahoo.com 

d. www. Altavista.com 

48. Apabila kita mengetikkan kata kunci 

AKU BELAJAR KOMPUTER, maka 

google akan mencari halaman web.... 

a. yang mengandung kata AKU, 

BELAJAR, KOMPUTER salah 

satu atau ketiganya 

b. yang mengandung Kalimat AKU 

BELAJAR KOMPUTER 

c. yang mengandung ketiga kata 

AKU, BELAJAR dan 

KOMPUTER 

d. yang mengandung kata AKU, 

BELAJAR diikuti kata 

KOMPUTER 

49. Dengan penelusuran lanjutan pada Google 

spesifikasi web yang kita inginkan, 

diantaranya, kecuali ..... 

a. Bahasa  

b. Wilayah  

c. Format berkas  

d. Penulis Web 

50. Di bawah ini fungsi dari mesin pencari 

secara khusus adalah, kecuali .... 

a. Dapat mencari informasi dalam 

bentuk website  

b. Dapat digunakan untuk mencari 

gambar   

c. Dapat digunakan untuk berbelanja 

tanpa harus membayar  

d. Dapat digunakan untuk mencari 

website berdasarkan direktorinya 

   

B. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan singkat  ! 

 

51. Sebutkan 4 keunggulan dari internet ! 

52. Sebuah situs memiliki domain sch.id apa maksudnya, jelaskan ! 

53. Sebutkan 4 perangkat komunikasi untuk membangun jaringan internet ! 

54. Sebutkan kelebihan dan kekurangan konfigurasi jaringan star !(masingmasing 2) 

55. Sebutkan fungsi modem pada jaringan urtenet ! 

56. Apa yang dimaksud dengan ISP dan apa kepanjangannya ? 

57. Sebutkan 4 perlengkapan untuk akses internet ! 

58. Apa perbedaan pencarian dengan google sejarah indonesia dan "sejarah indonesia" ? 

59. Sebutkan 4 search engine yang kamu ketahui ! 

60. Sebutkan 4 spesifikasi web yang dapat kita pilih dari pernakaian penelusuran lanjutan pada 

Google ! 

http://www.detik.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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NO JWB NO JWB NO JWB NO JWB NO JWB

1 11 21 31 41

2 12 22 32 42

3 13 23 33 43

4 14 24 34 44

5 15 25 35 45

6 16 26 36 46

7 17 27 37 47

8 18 28 38 48

9 19 29 39 49

10 20 30 40 55

KUNCI JAWABAN  

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

KELAS IX SEMESTER I 

TAHUN 2011/2012 

 

 

A. KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KUNCI JAWABAN ESSAY 

  

 

  

 

  


