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ULANGAN HARIAN I KELAS IX 

SEMESTER II TAHUN 2012-2013 

 

 

1. Pelayanan internet dimana kita dapat mengirimkan surat elektronik ke seluruh dunia dengan cepat, 

merupakan fasilitas .... 

a. Word Wide Web (WWW) 

b. Electronic Mail 

c. Chatting 

d. salah semua  

2. Tahun 1972 icon @  diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukan “at” atau “pada”. pada 

alamat email, orang tersebut adalah... 

a. Ray Tomlinson 

b. Larry Robert  

c. Thomas Marryl 

d. Joseph Lickider 

3. Anatomi e-mail “ mtsn.ngablak@ymail.com “, yang menunjukkan nama kotak surat (mailbox) yang 

ingin dituju dalam mailserver adalah ... 

a. mtsn.ngablak 

b. @ 

c. ymail 

d. com 

4. Berikut ini merupakan sifat-sifat e-mail kecuali... 

a. sarana komunikasi yang murah 

b. dapat dikirim dengan cepat 

c. panjang surat yang dikirim dibatasi 

d. dapat menyertakan file-file 

5. Email yang dapat  dibaca secara offline (tidak harus terkoneksi ke internet) adalah …. 

a. E-mail Forwarding  

b. POP Mail 

c. Web Base Mail 

d. Yahoo Mail 

6. POP merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil pesan dari mailbox pada komputer server 

dan menyimpannya pada komputer lokal pengguna POP3, singkatan dari POP adalah... 

a. Post Office Protocol 

b. Post Office Procedur 

c. Post Office Projects 

d. Pocket Office Protocol 

7. Electronic Mail (e-mail) jenis POP mail adalah ... 

a. e-mail yang kita terima dari Internet Service Provider (ISP) dan disimpan dikomputer pengguna 

b. e-mail yang meneruskan e-mail yang dikirim kepadanya ke account yang lain 

c. e-mail yang banyak ditawarkan oleh berbagai situs bebas 

d. benar semua 

8. Berikut ini yang merupakan keuntungan dari POP mail adalah . . . . 

a. dapat dibaca dalam kondisi offline 

b. dapat dibaca dari mana saia 

c. hanya dapat dibaca dalamkondisi online 

d. sampainya lama 

9. Kelemahan dari POP mail adalah.... 

a. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

b. hanya dapat dibaca dari komputer yang terinstal email client 

c. email diterima agak lama 

d. tidak ada jawaban yang benar 

10. Apabila kita ingin memanfaatkan sebuah nama domain sebagai alamat email dengan mengarahkan alamat 

email tersebut ke alamat email yang lain kita menggunakan email... 

a. POP 

b. Forwarding 

c. Web-based 

d. a, b, c benar semua 
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11. Berikut ini adalah pernyataan berkaitan dengan email forwarding, kecuali... 

a. Berfungsi mengirim sebuah nama e-mail ke nama e-mail lain 

b. Dapat berganti-ganti ke server / nama e-mail lain  

c. Bertujuan hanya memindahkan e-mail  

d. Attachment file mempunyai kapasitas tak terhingga 

12. Berikut ini merupakan keuntungan dari webbased mail, kecuali . . . . 

a. dapat dibaca dari mana saja 

b. email sampai dengan cepat 

c. biasanya diberikan secara gratis 

d. dapat dibaca dalarn kondisi offline 

13. Berikut ini merupakan kerugian dari forwarding mail adalah . .  

a. dapat dibaca dari mana saja 

b. e-mail diterima dengan cepat 

c. kadang email lambat diterima 

d. Attachment file biasanya dibatasi 

14. Apabila kita ingin menggunakan jasa e-mail tetapi tidak memiliki account e-mail sendiri, kita dapat 

menggunakan email... 

a. POP 

b. Forwarding 

c. Web-based 

d. Bounc 

15. Keuntungan apabila kita menggunakan web based mail adalah, kecuali... 

a. Real time  

b. Sangat mudah digunakan  

c. Tidak perlu mendownload e-mail dan langsung dilakukan selama online  

d. Mengirim dan membuka e-mail dapatdilakukan secara offline 

16. Berikut ini etika mengirim e-mail yang harus kita patuhi, keculi . ... 

a. rajin melakukan spam 

b. tidak menggunakan huruf besar 

c. membuat layout e-mail yang baik 

d. menggunakan kata-kata yang sopan 

17. Untuk mendaftar email di yahoo, setelah kita buka mail.yahoo.com kita tekan tombol... 

a. Sign In 

b. Sign Out 

c. Compose 

d. Create New account 

18. Pemilik e-mail  masuk ke e-mailnya sendiri apabila sudah terdaftar (menjadi member) dikenal dengan 

istilah.... 

a. Sign In 

b. Sign Out 

c. Sign Up 

d. Create New account 

19. Proses memasukkan user name dan password dikenal dengan istilah …. 

a. Inbox 

b. Login 

c. Sign In 

d. Logout 

20. Arti BCC (Blind Carbon Copy) pada e-mail adalah …. 

a. Surat dikirim berantai ke alamat yang dituju tanpa memberi tahu pemilik alamat lain yang dituju 

b. Meneruskan surat yang diterima untuk disampaikan kepada orang lain 

c. Surat dikirim secara berantai ke alamat lain 

d. Membalas surat yang diterima 

21. Hal ini sifat-sifat dari file attachment, kecuali . . . . 

a. dikirimkan ke alamat e-mail 

b. kita harus mempunyai alarnat email untuk dapat mengirimkannya 

c. dapat berupa lagu atau musik 

d. hanya dapat dikirimkan pada saat itu juga 

22. Pada saat akan menulis email  bila kita menggunakan web base mail tombol yang ditekan  adalah .... 

a. Attachment 
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b. Compose 

c. New 

d. Inbox 

23. Apabila kita ingin melihat email yang telah dihapus dapat menekan tombol.... 

a. Inbox 

b. Spam 

c. Replay 

d. Trush 

24. Icon     berfungsi untuk…. 

a. memeriksa e-mail yang kita terima 

b. mengirim e-mail dengan ditambahkan file lain 

c. membaca e-mail 

d. membalas e-mail 

25. File file yang dapat disertakan sebagai file attachment adalah .... 

a. .doc dan .zip 

b. .pdf dan gambar 

c. .exe dan .doc 

d. Semua jenis file 

26. Icon   berfungsi untuk .... 

a. memeriksa e-mail yang kita terima 

b. mengirim e-mail 

c. membaca e-mail 

d. membalas e-mail 

27. Group diskusi di internet dengan anggota yang mempunyai kesukaan/kepentingan yang sama biasanya 

menggunakan .. 

a. Email 

b. Mailing List 

c. POP Mail 

d. Web Based Mail 

28. Sekelompok kecil mahasiswa Indonesia di Berkeley, California, Amerika Serikat membentuk mailing list 

Indonesia yang pertama
 
dengan alamat e-mail .... 

a. pau-mikro@ee.umanitoba.ca 

b. ids@listserv.syr.edu 

c. indonesians@janus.berkeley.edu 

d. indonesia@airland.com 

29. Berikut ini yang perlu kita perhitungkan sebelum bergabung dengan milis tertentu, kecuali .... 

a. tujuan milis 

b. siapa saja yang meniadi anggota milis 

c. jumlah mail yang masuk ke milis 

d. waktu yang kita miliki untuk membuka e-mail 

30. Setiap kali ada orang membalas sebuah surat pada mailing list,  surat tersebut disalurkan ke setiap kotak 

surat masing masing orang yang terdapat di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah program 

yang dinamakan .... 

a. Mailing List Manager  

b. Mailing List Box 

c. Mailing List Protocol 

31. Mailing List PropertyDiskusi-diskusi antar teman-teman mahasiswa Indonesia diluar negeri untuk 

menumbuhkan  pemikiran alternatif berserta kesadaran masyarakat ditumbuhkan dari milis.... 

a. @janus 

b. @listserv 

c. @ee 

d. @airland. 

32. Keberadaan dan arsip banyak mailing list Indonesia di masa lalu dulu dapat dilihat di ... 

a. janus.berkeley.edu 

b. airland.com/id/komputer 

c. ee.umanitoba.ca 
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d. listserv.syr.edu 

33. Forum komunitas maya Indonesia lebih banyak memanfaatkan fasilitas gratis pada web tertentu yang 

dapat diakses di.... 

a. http://groups.yahoo.com/ 

b. http://trans7.com/ 

c. http://kompas.com/ 

d. http://itb.ac.id/ 

34. Pemilik suatu milis yang  merupakan anggota yang membuat suatu milis disebut .... 

a. Moderator 

b. Regular subscription 

c. Membership 

d. Owner 

35. Sebuah "mailing list" yang digunakan banyak orang sebagai penerima untuk buletin, majalah atau iklan 

termasuk milis jeni …. 

a. Sebagai daftar diskusi 

b. Sebagai daftar pengumuman 

c. Sebagai media promosi 

d. Sebagai media bisnis 

36. Proses di mana data individu dalam entri milis dihapus disebut.... 

a. Mailwashing 

b. Listwashing 

c. Webwashing 

d. Filewashing 

37. Kekurangan dari Milis adalah, kecuali …. 

a. kurang praktis untuk beberapa hal. Misalnya, setiap e-mail yang terkirim ke milis akan terkirim juga 

ke alamat e-mail pengirim.  

b. merepotkan pengguna jika harus me-reply (menjawab) suatu pesan karena harus menyertakan pesan 

sebelumnya yang telah di-reply.  

c. Para anggota milis akan selalu merasa  up-to-date 

d. tidak bersifat interaktif untuk diskusi  

38. Massage adalah salah satu hak moderator dalam millis yang artinya  .... 

a. Menyetujui,mengedit,atau menghapus pesan. 

b. Menyetujui, mengundang menambah, menghapus, anggota. 

c. Menambahkan, menghapus, atau mengubah hak moderator. 

d. Mengubah aturan yang ada untuk group 

39. Hak Moderator untuk menyetujui, mengundang menambah, menghapus, atau mem-ban anggota adalah  

… 

a. Message 

b. Membership  

c. Moderators  

d. Delete the group 

40. Anggota yang memiliki jenis keanggotaan moderator dan diberikan hak-hak(previlege) tertentu untuk 

membantu tugas moderator disebut …. 

a. Moderators  

b. Group  

c. Delete the group 

d. Co-moderator
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