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ULANGAN HARIAN I SEMESTER I  

TAHUN 2012-2013 

 

 

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

 

 

1. Bob Tylor dari ARPA melakukan 

percobaan menghubungkan komputer-

komputer dari sejumlah universitas, yang 

menjadi cikal bakal internet yang disebut 

….   

a. NSfNet  c. Internet 

b. ARPANET d. LAN/WAN 

2. Yang berhasil mengoneksikan komputer 

TX-2 dengan komputer Q-2 melalui 

jaringan telepon pada tahun 1965 adalah …. 

a. Larry Robert dan Thomas Marryl 

b. Larry Robert dan Bob Tylor 

c. Thomas Marryl dan Bob Tylor 

d. Vinton Cerf dan Bob Kahn  

3. Simbol @ (at) untuk menghubungkan nama 

pengguna (user name) dengan alamat email 

yang pertama kali digunakan oleh …. 

a. Vinton Cerf 

b. Ray Tomlinson 

c. Bob Kahn 

d. Bob Tylor 

4. Protokol TF / IP  memungkinkan dua 

jaringan komputer terkoneksi dan dapat 

berkomunikasi, protocol tersebut 

dikembangkan oleh …. 

a. Vinton Cerf dan Bob Tylor 

b. Ray Tomlinson dan Bob Tylor 

c. Vinton Cerf dan Bob Kahn  

d. Bob Tylor dan Bob Dylan 

5. Tahun 1993 dikembangkan aplikasi 

browsing oleh Marc Andressen cs di NCSA 

yang disebut …. 

a. Netscape 

b. Internet Explorer 

c. Mosaic 

d. Mozila Firefox 

6. Internet merupakan kumpulan komputer 

yang saling terhubung satu sama lain dalam 

sebuah jaringan, singkatan dari internet 

adalah  …. 

a. Interconnected Network 

b. Interconnection Network 

c. Interconnected Netware 

d. Interconnection Netware 

7. Intranet adalah jaringan computer internal, 

contoh jangkauan intranet adalah … 

a. satu Negara c. satu gedung 

b. satu dunia d. satu instansi 

8. Di bawah ini yang bukan aplikasi internet 

adalah …. 

a. News Group c. Telnet 

b. Photoshop d. Pin 

9. WWW adalah salah satu aplikasi internet, 

singkatan www adalah … 

a. word wide web  

b. word width web 

c. world wide web  

d. world width web 

10. Format dokumen yang digunakan www 

adalah … 

a. JPEG  c.  HTML 

b. GIF  d.  HTTP 

11. Aplikasi internet yang digunakan untuk 

diskusi dalam satu kelompok melalui e-mail 

adalah ….  

a. Email  c. Mailing 

b. Group  d. Mailing List 

12. Aplikasi internet yang digunakan untuk 

mencari informasi yang ada diinternet 

terbatas pada teks saja adalah .... 

a. Telnet  c. Gopher 

b. Ping  d. FTP 

13. Aplikasi internet yang dipergunakan untuk 

chatting adalah … 

a. www  c. news group 

b. iRC  d. FTP 

14. Berikut ini layanan yang ada di internet, 

kecuali … 

a. e-mail  c. gopher 

b. chatting d. programming 

15. Di bawah ini adalah kegunaan internet, 

kecuali .... 

a. Sebagai media promosi, untuk iklan  

b. Sebagai sarana interaktif 

c. Sarana transaksi uang tunai 

d. Sarana pertukaran data 

16. Di bawah ini adalah kelemahan , kecuali 

…. 

a. Ancaman virus 

b. Birokrasi akses internet 

c. Ketergantungan pada jaringan 

telepon 

d. Ketergantungan pada ISP 

17. Untuk memetakan IP addres ke IP Number 

digunakan …. 

a. DNS  c. Modem 

b. FTP/IP  d. ISP 

18. Lembaga MI sampai MTs mempunyai situs 

yang berakhiran … 

a. .co.id  c. sch.id 

b. .ac.id  d. er.id 

19. Nama domain untuk pendidikan adalah … 

a. Gov  c. edu 

b. Com  d. net 

arpanetnodes.gif
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20. Situs di bawah ini adalah milik instansi 

pemeritah baik kementerian maupun non 

kementerian ... 

a. Xxx.or.id c. Xxx.go.id 

b. Xxx.co.id d. Xxx.web.id 

21. Komputer yang bertugas melayani 

permintaan dan menyediakan data untuk 

client disebut …. 

a. Workstation c. Node 

b. Server  d. Jaringan 

22. Di bawah ini adalah perangkat komunikasi 

untuk membangun sebuah jaringan intranet, 

kecuali .... 

a. Lan Card 

b. TCP/IP 

c. Hub/Switch 

d. Modem 

23. 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 

24. Model jaringan  komputer yang memiliki 

kedudukan satu sewbagai server dan yang 

lain sebagai client  disebut model jaringan 

…. 

a. Client server 

b. Server to client 

c. Tree to tree 

d. Peer to peer 

25. .  

Gambar di atas disebut dengan jaringan 

komputer dengan topologi .... 

a. Bus  c. Star 

b. Mess  d. Tree 

26. Topologi jaringan dengan kendali terpusat 

dan semua link harus melewati pusat yang 

menyalurkan data tersebut ke semua simpul 

atau komputer yang dipilih adalah topologi 

…. 

a. Bus  c. Tree 

b. Ring  d. Star 

27. Pada topologi star menggunakan sebuah 

Hub, apabila semua jaringan rusak maka 

kemungkinan utamanya terjadi kerusakan 

pada …. 

a. Connector 

b. Hub 

c. Modem 

d. Saluran kabel ke salah satu client 

28. .  

Pada jaringan di atas bila hub nomor II 

rusak , maka daerah yang jaringannya tidak 

berfungsi adalah …. 

a. A dan B 

b. A, B dan D 

c. C, D dan E 

d. Semua jaringan tidak berfungsi 

29. Jaringan dengan topologi yang mirip 

dengan topolog bus, tetapi setiap ujungnya 

saling berhubungan membentuk suatu 

daerah tertutup adalah topologi …. 

a. Mess 

b. Ring 

c. Star 

d. Tree 

30. Alat penghubung antar workstation adalah  

a. HUB  c. NIC 

b. Modem d. wireless 

31. Alat berikut yang tidak digunakan dalam 

jaringan computer adalah … 

a. LAN card c. Hub/switch 

b. Modem d. Reflector 

32. Kelebihan topologi Ring adalah … 

a. Hemat kabel c. Kontrol tepusat 

b. Lebih fleksibel d. Kec. aliran data 

baik 

33. Di bawah ini keuntungan pemakaian 

jaringan dengan topologi Star, kecuali …. 

a. Hemat pemakaian kabel 

b. Penambahan komputer sangat 

mudah dan tidak menganggu bagian 

jaringan lain 

c. Kontrol terpusat sehingga mudah 

dalam pengelolaan jaringan.  

d. Kemudahan deteksi dan isolasi 

kesalahan atau kerusakan 

34. Berikut ini jenis jaringan berdasarkan 

jangkauan, kecuali … 

a. LAN  c. WAN 

b. Internet d. Host Terminal 

35. Jaringan komputer yang sangat luas dilihat 

dari segi geografis, yang dapat mencakup 

sebuah negara atau benua disebut …. 

a. LAN  c. WAN 

b. MAN  d. Host Terminal 

36. Jaringan computer yang terdapat dalam 

sebuah gedung atau perkantoran adalah 

jaringan … 

a. WAN  c. LAN 

b. MAN  d. Internet 

37. WAN adalah salah satu dari jaringan 

computer, singkatan dari WAN adalah … 

a. World Area Network 
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b. Wide Area Network 

c. Width Area Network 

d. Web Area Network 

38. Proses pengambilan file data dari server ke 

computer disebut … 

a. htm  c. download 

b. FTP  d. upload 

39. Alat yang bertugas mengubah sinyal 

elektronok di computer menjadi sinyal 

audio adalah 

a. ISP  c. USB 

b. modem  d. ICS host 

40. Salah satu kelemahan yang paling mendasar 

pada pemakaian koneksi dial up adalah …. 

a. Biaya relative mahal 

b. Lebih mudah terkena virus 

c. Apabila sedang mengakses internet, 

maka telepon tidak dapat digunakan 

d. Modem jauh lebih mahal 

41. Pada umumnya ukuran modem dial up yang 

beredar adalah … 

a. 36 kbps c. 36 bps 

b. 56 kbps d. 56 bps 

42. Kecepatan akses dengan menggunakan 3G 

mencapai … 

a. 2,2 mbps c.  1,2 mbps 

b. 2,0 mbps d.  1.0 mbps 

43. Apabila kita koneksi internet dengan GPRS 

atau 3G, peralatan yang diperlukan, kecuali 

…. 

a. Handphone 

b. SIM Card 

c. Kabel data sebagai penghubung ke 

computer 

d. Modem eksternal  

44. 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 

45. Di lokasi hot spot kita dapat mengakses 

internet dengan wi-fi tanpa harus 

mengeluarkan biaya, singkatan dari wi-fi 

adalah .... 

a. Wireless Free 

b. Wireless Frequency 

c. Wire Fidelity 

d. Wireless Fidelity 

46. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi FTP adalah … 

a. Go!Zilla c. ICQ 

b. MiRC  d. Yahoo Massenger 

47. Perusahaan penyedia jasa internet adalah … 

a. ISP  c. Server 

b. LAN  d. ARPANET 

48. ISP pada layanan internet adalah singkatan 

dari … 

a. Internet Service Provider 

b. Internet Server Protocol 

c. Inter Sign Provider 

d. Inter Signal Provider 

49. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

aplikasi e-mail adalah … 

a. Go!Zilla c. Outlook Express 

b. MiRC  d. Yahoo Massenger 

50. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dari titik 

akses pada radius……. 

a. 100 m 

b. 150 m 

c. 1 km 

d. 5 km 
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KUNCI JAWABAN  

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

ULANGAN HARIAN I 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


