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Pilihlah jawaban yang benar dengan mengarsir pada huruf A, B, C atau D pada lembar jawab yang 

tersedia !  

 

1. Alat hitung yang muncul 5000 tahun yang lalu dan menjadi perkembangan alat hitung saat ini 

adalah .... 

a. kalkulator  

b. komputer  

c. abakus  

d. internet  

2. Penemu dari alat komunikasi Telegraf adalah …. 

a. Thomas Alfa Edison  

b. Gluguelmo Marchoni 

c. Jack Kilby 

d. Samuel F B Morse 

3. Berikut ini merupakan peran teknologi informasi dan komunikasi di bidang bisnis adalah …. 

a. Kelas online 

b. E-Goverment 

c. E-mail 

d. Internet Banking  

4. Layanan internet untuk saling bertukar fikiran dan membahas suatu topik di dalam dunia 

pendidikan dinamakan …. 

a. Perpustakaan online 

b. Diskusi online 

c. Konsultasi dengan pakar 

d. Berbagi hasil penelitian  

5. Salah satu pengaruh negatif adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

….. 

a. Perjudian 

b. E-mail 

c. E-Commerce 

d. Chatting 

6. Berikut ini merupakan tombol yang digunakan untuk menghidupkan komputer adalah …. 

a. Tombol Start 

b. Tombol di Taskbar 

c. Tombol Restart di CPU 

d. Tombol On di CPU 

7. Setelah keluar dari program aplikasi, langkah selanjutnya yang sesuai dengan prosedur untuk 

mematikan komputer adalah ….. 

a. Klik start > restart > ok 

b. Klik start > shutdown > ok 

c. Menekan tombol power di monitor 

d. Menekan tombol power di CPU  

8. Gambar berikut adalah hardware …. 

a. Printer  

b. Keyboard 

c. Mouse 

d. Monitor 

e.  

f.  
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9. Berikut ini yang bukan termasuk media penyimpanan adalah ….. 

a. Processor 

b. RAM 

c. CD 

d. Disket 

10. Printer dalam sistem komputer termasuk dalam perangkat ….. 

a. Input 

b. Proses 

c. Output 

d. Memory 

11. Operating system adalah software yang berguna untuk ….  

a. Mengoperasikan PC 

b. Mengolah angka 

c. Kerja tertentu 

d. Mengolah kata 

12. Berikut ini yang termasuk program pengolah kata adalah ….  

a. Microsoft Word 

b. Microsoft Acces 

c. Microsoft Excel 

d. Microsoft Power Point 

13. Menu utama pada Microsoft Word terdiri dari … 

a. Open, save, page set up, margin, left margin, right margin 

b. Font, paragraph, bullet, numbering, save, border, font 

c. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help 

d. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Table, Window, Help 

14. Icon      berfungsi untuk … 

a. Menggandakan teks 

b. Memotong teks 

c. Menyimpan file 

d. Menampilkan naskah sebelum dicetak 

15. Icon-icon  terletak pada toolbar … 

a. Standart 

b. Formatting 

c. Drawing 

d. Reviewing 

16. Gambar di samping berfungsi untuk …. 

a. Menebalkan 

b. Memperindah tulisan 

c. Menghapus 

d. Menggandakan 

17. Ikon yang digunakan untuk menambah dokumen baru adalah …. 

a. Save 

b. Undo 

c. New 

d. Open 

18. Ikon untuk mengurutkan data pada table secara ascending adalah … 

a.  
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b.  

c.  

d.  

19. Ikon  mempunya fungsi untuk membuat kotak yang dapat diberi teks yang disebut … 

a. Tabel 

b. Arrow 

c. Symbol 

d. Text box 

20. Untuk menjalankan MS.Excel dapat dipakai icon … 

a.  

b.  

c.  

d.  
21. Untuk menampilkan toolbar kita dapat memilih sub menu toolbar yang terletak pada menu … 

a. View 

b. Edit 

c. File 

d. Tool 

22. Langkah untuk memindahkan/memotong teks adalah … 

a. Pilih teks yang akan dipindah > klik icon copy > letakkan kursor pada tempat dimana 

hasil kopi akan diletakkan kemudian klik icon Paste 

b. Pilih teks yang akan dipindah > klik icon cut > letakkan kursor pada tempat dimana hasil 

kopi akan diletakkan kemudian klik icon Paste 

c. Klik icon copy > pilih teks yang akan di kopi > letakkan kursor pada tempat dimana 

hasil kopi akan diletakkan kemudian klik icon Paste 

d. Klik icon cut > letakkan kursor pada tempat dimana hasil kopi akan diletakkan 

kemudian klik icon Paste 

23. Untuk memberi warna objek, tombol yang kita pilih adalah  … 

a. Line Color 

b. Fill Color 

c. Font Color 

d. Shadow 

24. Kombinasi tombol keyboard untuk mencetak dokumen adalah .... 

a. CTRL+S 

b. CTRL+P 

c. CTRL+O 

d. CTRL+V 

25. Untuk menampilkan kotak dialog Symbol, kita dapat memilih sub menu Symbol yang terletak 

pada menu …. 

a. File 

b. Edit 

c. Insert 

d. View 

26. Icon yang digunakan untuk menjumlahkan sederetan data adalah … 
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a.  

b.  

c.  

d.  
27. Yang berfungsi untuk melihat tampilan dalam layar monitor adalah ikon ….  

a. File 

b. Edit 

c. Insert 

d. View 

28. Icon yang digunakan untuk menambah digit bilangan decimal adalah … 

a.  

b.  

c.  

d.  
29. Merge and Cetre dipergunakan untuk …. 

a. Memisahkan sel 

b. Menggabungkan sel 

c. Mengurangi sel 

d. Menambah sel 

30. Perintah untuk lebar kolom agar sesuai dengan data yang ada dengan menggunakan Format, 

Colmn lalu pilih ... 

a. Width  

b. Auto Fit Selection  

c. Standard Widht  

d. Row Height 

31. Kombinasi Ctrl+O pada keyboard digunakan untuk …. 

a. Membuka dokumen 

b. Menutup dokumen 

c. Menambah dokumen 

d. Mengedit dokumen 

32. Fungsi untuk perhitungan rata-rata menggunakan perintah ... 

a. Average 

b. Sum  

c. Count  

d. Max  

33. Fungsi untuk menentukan nilai maksimum menggunakan perintah …. 

a. Average  

b. Sum  

c. Count  

d. Max  

34. Fungsi untuk menentukan nilai terendah menggunakan perintah …. 

a. Average  

b. Sum  

c. Count  

d. Max  

35. Fungsi untuk menentukan rata-rata menggunakan perintah .... 

a. Average  

b. Sum  
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c. Count  

d. Max  

36. Kumpulan computer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan disebut… 

a. computer server      

b. computer client 

c. internet 

d. d.intranet 

37. Di bawah ini yang bukan merupakan layanan aplikasi internet adalah… 

a. WWW        

b. FTP   

c. email 

d. internet explorer 

38. Jaringan yang pertama kali tercipta dan merupakan cikal bakal internet adalah… 

a. ARPANET       

b. ANET  

c. USENET 

d. INTRANET 

39. Jaringan jangkauannya bisa sampai satu kota disebut… 

a. LAN  

b. MAN 

c. WAN 

d. INTERNET 

40. Apakah yang dimaksud dengan jaringan nirkabel… 

a. jaringan yang menggunakan kabel 

b. jaringan yang tanpa menggunakan kabel 

c. jaringan yang menjangkau satu gedung 

d. d.jaringan yang manjangkau satu kota 

41.  Gambar disamping adalah bentuk topologi jaringan… 

a. tree        

b. star  

c. mesh 

d. ring 

42. Dalam proses pemindahan data dalam computer dikenal satuan “bps” yaitu kependekan kata 

dari… 

a. bytes per second      

b. bits per second 

c. binary per second 

d. book per second 

43. Yang merupakan salah satu factor untuk memilih sebuah ISP adalah… 

a. kecepatan transfer data     

b. mobile acces 

c. dial up 

d. hot spot 

44. Perangkat keras yang digunakan untuk memperkuat sinyal adalah… 

a. modem       



TIK/Ujian Madrasah Tsanawiyah/Utama 2012 Page 7 

 

b. router 

c. repeater 

d. LAN Card 

45. GPRS adalah koneksi internet yang sering digunakan di alat… 

a. telepon        

b. telegraf  

c. wifi card 

d. telepon seluler 

46. Software yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan internet adalah… 

a. MS Word, MS Excel      

b. Corel Draw, Winamp 

c. Mozilla Firefox, Internet Explorer 

d. Windows Xp, Windows 98 

47. Dibawah ini program yang digunakan untuk chatting adalah… 

a. milis        

b. Yahoo Messenger  

c. News Group 

d. Gopher 

48. Untuk masuk dan membuka email , log in dengan menuliskan… 

a. kode pos, tempat tinggal     

b. password dan kode pos 

c. nama dan alamat 

d. user id dan password 

49. Untuk mengirimkan file berupa MS Word atau MW Excel lewat email, kita dapat 

menggunakan fasilitas… 

a. tulis pesan       

b. pesan masuk 

c. spam 

d. lampiran file 

50. Proses mengunggah file dari computer kita ke computer server disebut dengan istilah… 

a. upload       

b. download 

c. reload 

d. loading 

 


