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ULANGAN HARIAN III 

TIK KELAS VII 
 

1. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan antara lain, 

kecuali ... 

a. Meningkatkan hasil UN dengan berbagi 

jawaban pada saat UN 

b. Perpustakaan online 

c. Diskusi online 

d. Kelas online  

2. Keuntungan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan 

bagi pelajar antara lain, kecuali ... 

a. Dapat mengakses informasi-informasi hasil 

penelitian orang lain  

b. Memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan 

mudah  

c. Materi pelajaran dapat disampaikan interaktif 

dan menarik  

d. Melalui belajar jarak jauh dapat saling tukar 

hasil kerjaan 

3. Keuntungan perdagangan secara elektronik elektronik 

bagi konsumen adalah, kecuali.... 

a. Dapat membeli barang dengan harga yang lebih 

murah  

b. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya 

transportasi  

c. Dapat membeli barang yang terdapat di negara 

lain  

d. Pembeli harus menunggu beberapa hari supaya 

barang tiba  

4. Pemanfaatan TIK dalam bidang bisnis/usahaantara lain, 

kecuali .... 

a. internet banking,  

b. SMS banking,  

c. e-Commerce. 

d. Penarikan uang cash 

5. Keuntungan Internet banking bagi nasabah,kecuali....  

a. dapat melakukan transaksi bank dari mana saja 

dan kapan saja 

b. menghemat biaya dan waktu perjalanan ke bank  

c. dapat menarik uang melalui Internet  

d. terhindar dari macet yang mungkin saja terjadi 

pada waktu perjalanan  

6. Keuntungan Internet banking bagi bank adalah, 

kecuali... 

a. dapat menggunakan kantor yang lebih kecil  

b. menggunakan pegawai yang lebih sedikit  

c. dapat melakukan pelayanan 24 jam sehari  

d. data-data nasabah dapat dicuri oleh orang lain  

7. Keuntungan perdagangan elektronik bagi perusahaan 

antara lain, kecuali .... 

a. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas 

b. Perusahaan tidak perlu membuka cabang 

distribusi  

c. Pengeluaran lebih sedikit, karena pegawai tidak 

banyak.  

d. Harga barang lebih murah, karena kualitas 

barang dapat dikurangi 

8. Keuntungan perdagangan elektronik yang diperoleh 

konsumen antara lain, kecuali, .... 

a. Konsumen tidak perlu mengeluarkan uang 

untuk mendapat barang. 

b. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya 

perjalanan  

c. Konsumen dapat membandingkan harga dari 

pemasang iklan lain di internet. 

d. Konsumen dapat membeli barang yang di dalam 

negeri tidak ada  

9. Bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan 

TIK antaralain G2C, singkatan G2C adalah .... 

a. government to citizen 

b. government to company 

c. go to citizen 

d. government to company 

10. Pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia 

usaha adalah ... 

a. G2C 

b. G2B 

c. G2G 

d. G2U 

11. Pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan memiliki 

keuntungan antara lain, kecuali .... 

a. Meningkatkan layanan kepada masyarakat.  

b. Meningkatkan hubungan pemerintah dengan 

dunia usaha dan masyarakat  

c. Informasi yang sulit diakses masyarakat, untuk 

keamanan 

d. Meningkatkan transparansi pemerintahan 

12. Untuk memantau kondisi sosial masyarakat pemerintah 

memanfaatkan TIK dengan programnya yang disebut  

a. ICT4PR 

b. CCTV 

c. UKM 

d. LSM 

13. Pemerintah memanfaatkan TIK dengan programnya 

membangun pusat-pusat Teknologi informasi dan 

komunikasi yang disebut.... 

a. Telecentre 

b. Televisi 

c. Teleconference 

d. Telepati 

14. Tujuan memberikan hak cipta adalah, kecuali .... 

a. Melindungi kepentingan pencipta atas hasil 

ciptaannya  

b. Mendorong orang untuk berinovasi untuk 

menghasilkan karya cipta. 

c. Mendorong orang untuk meraup untung 

sebanyak-bayaknya 

d. Menciptakan rasa aman bagi setiap orang untuk 

menghasilkan sebuah karya cipta  

15. Untuk melindungi warga tentang hasil karyanya 

pemerintah mengeluarkan undang-undang hak cipta 

yaitu undang-undang no. 19 tahun 2002. 

a. Undang-undang No. 16 tahun 2000 

b. Undang-undang No. 17 tahun 2001 

c. Undang-undang No. 18 tahun 2002 

d. Undang-undang No. 19 tahun 2002 

16. Menurut pasal 1 ayat 8 UU hak cipta, yang berisi 

tentang .... 

a. Definisi program komputer 

b. Sangsi pelanggaran hak cipta 

c. Jenis hasil karya yang dilindungi hak cipta 

d. Perlindungan hak cipta 



2 
 

17. Menurut pasal  72 ayat 3 UU hak cipta, yang berisi 

tentang .... 

a. Definisi program komputer 

b. Sangsi pelanggaran hak cipta 

c. Jenis hasil karya yang dilindungi hak cipta 

d. Perlindungan hak cipta 

18. Mencuri data kartu kredit milik orang lain kemudian 

menggunakannya untuk  bertransaksi di Internet disebut 

…. 

a. Illegal Content  

b. Carding  

c. Data Forgery  

d. Cyber Espionage 

19. Membuat website palsu untuk memancing orang lain 

memasukkan data-data pribadinya disebut …. 

a. Illegal Content  

b. Data Forgery  

c. Pishing 

d. Carding 

20. Berikut ini merupakan kerugian akibat maraknya 

pembajakan perangkat lunak, kecuali …. 

a. hilangnya pendapatan pajak bagi negara 

b. berkurangnya pekerjaan dalam bidang teknologi 

informasi dankomunikasi  

c. kita dapat memperoleh perangkat lunak yang 

murah  

d. berkurangnya dana untuk penelitian perangkat 

lunak  

21. Kejahatan dengan cara memasuki jaringan computer 

dengan cara yang tidak sah disebut .... 

a. Unauthorized acces 

b. Illegal contents 

c. Data forgery 

d. Infringements of privacy 

22. Metoda Cracker menyusup ke jaringan antara lain, 

kecuali .... 

a. Spoofing 

b. Scanner 

c. Password Cracker 

d. prying the door 
23. Orang yang melakukan penyusupan ke sebuah jaringan 

komputer untuk mencuri data atau file-file penting 

disebut …. 

a. Carder  

b. Cracker  

c. Hacker 

d. Carding 

24. Berikut ini merupakan sifat-sifat virus,kecuali.... 

a. berukuran kecil 

b. dapat menyebar melalui Internet 

c. tidak dapat menginfeksi komputer yang sudah 

diinstal antivirus  

d. mempunyai kemampuan menggandakan diri  

25. Usaha untuk menanggulangi bahaya virus yang dapat 

dilakukan adalah berikut ini, kecuali . . . . 

a. menginstal antivirus 

b. membuat backup data secara berkala 

c. mengupdate database antivirus yang digunakan 

d. tidak menghubungkan komputer ke Internet  

26. Tanda-tanda computer terinfeksi virus, antara lain 

kecuali .... 

a. Computer menjadi lambat  

b. Kinerja memori berkurang  

c. Ruang penyimpan data cepat penuh, 

d. Computer tiba-tiba mengeluarkan asap 

27. Kerugian yang ditimbulkan akibat virus antara lain, 

kecuali ... 

a. Kerusakan / hilangnya data 

b. Kerusakan program computer 

c. Kerusakan hardware computer 

d. Kerusakan monitor 

28. Cara menghindari agar computer tidak terinfeksi virus 

antara lain, kecuali .. 

a. Menginstal antivirus 

b. Sering meng-update database antivirus 

c. Tidak mengakses internet 

d. Mewaspadai kerusakan sejak awal. 

29. Untuk terhindar resiko bekerja dengan komputer 

lakukan antara lain, kecuali .... 

a. Aturlah posisi tubuh  

b. Aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan  

c. Makan, minum sewaktu mengoperasikan 

komputer 

d. Sesekali gerakanlah badan  

30. Untuk mengurangi rasa sakit pada mata akibat 

pandangan fokus ke layar monitor diberikan alat 

tambahan ... 

a. filter screen 

b. Oil filter 

c. Stabilizer 

d. Key pad 

31. (i)   Tekan tombol power di CPU  

(ii)  Tunggu sampai muncul desktop dan computer siap 

digunakan 

(iii) Hidupkan monitor, spieker dan perangkat output 

lain 

(iv) Hidupkan stabilizer 

Dari pernyataan di atas, langkah-langkah untuk 

menghidupkan computer yang benar adalah … 

a. (i), (iv), (iii), (ii) 

b. (iv), (i), (iii), (ii) 

c. (iv), (iii), (i), (ii) 

d. (iv), (i), (iii), (ii) 

32. Langkah pertama dalam mematikan komputer kalau kita 

selesai bekerja adalah .... 

a. Klik tombol  Shutdown atau Turn Off 

b. Klik tombol start  

c. Matikan monitor , spieker dan perangkat output 

lain 

d. Akhiri semua program yang dijalankan 

33. Suatu proses ketika komputer mendeteksi hard disk, 

floppy disk, drive, CD-ROM, dan CPU(Memory, Clock, 

RAM, dsb disebut proses…. 

a. Controling 

b. Booting 

c. Loading 

d. Programing 

34. Untuk keperluan meletakkan sistem operasi pertama 

kali ke RAM, maka harus dibuat program kecil yang 

disebut .... 

a. Access Memory 

b. Bootstrap program 

c. Only Memory 

d. Operating System 

35. Warm booting dilakukan bila sistem komputer macet 

dan menghidupkannya kembali, hal tersebut dilakukan 

dengan menekan tombol .… secara bersamaan. 

a. ctrl+alt+del 

b. shift+alt+del 

c. home+alt+del 

d. ins+alt+del
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NO JWB NO JWB NO JWB

1 A 16 A 31 C

2 D 17 B 32 D

3 D 18 B 33 B

4 D 19 C 34 B

5 C 20 C 35 A

6 D 21 A

7 D 22 D

8 A 23 B

9 A 24 C

10 B 25 D

11 A 26 D

12 A 27 D

13 A 28 C

14 C 29 C

15 D 30 A  


