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LATIHAN SOAL TIK KELAS X MODUL 1
(Waktu Pengerjaan 45 Menit)

I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT, DENGAN 
MENULISKAN JAWABAN PADA BUKU TUGAS HARIAN ANDA

Uji Kompetensi

1. Operator komputer termasuk ..... dalam komputer.
a. Perangkat Keras b. Perangkat Lunak
c. Sistem Operasi d. Perangkat Akal

2. Bagian dari komputer yang tidak bisa dilihat secara langsung adalah :
a. Operator b. Software
c. Keyboard d. CPU

3. Apakah manfaat RAM dalam komputer?
a. Untuk menampung data b. Untuk menampung program yang 

akan di proses oleh processor
c. Untuk memproses data d. Menampilkan kode-kode yang 

dikeluarkan oleh VGA card

4. Di bawah ini adalah merk pabrikan processor, kecuali :
a. Intel b. AMD
c. Intel Core 2 Duo d. Acer 

5. Alat yang dapat digunakan untuk mencetak data dari komputer ke kertas adalah :
a. Mouse b. Scanner
c. Printer d. Monitor 

6. Komponen berikut termasuk komponen pelengkap komputer kecuali :
a. RAM b. Memory Card
c. Modem d. TV Card

7. Kegunaan dari stabilizer adalah :
a. Untuk menyimpan arus jika listrik 

mati
b. Untuk menstabilkan arus listrik

c. Sebagai pendingin komputer. d. Untuk menyimpan data

8. Bilangan biner yang dapat dikenali oleh komputer adalah :
a. 10 dan 20 b. 1 dan 0
c. 10 d. 110

9. Mouse adalah sebuah perangkat keras dalam komputer yang berfungsi sebagai alat :
a. Proses data b. Input  
c. Keluaran d. Output

10. Istilah lain dari perangkat keras komputer adalah :
a. Brainware b. Operator
c. Hardware d. Software 
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11. Dibawah ini merupakan sistem operasi kecuali ....
a. Windows b. Sun Solaris
c. Red Hat d. Firefox

12. Software merupakan bagian komputer yang :
a. Dapat dilihat langsung b. Menjebatani antara komputer dengan 

pengguna
c. Meload program ke RAM d. Tidak dapat dilihat langsung

13. Yang merupakan aplikasi pengolah kata adalah?
a. Open Office.org Writter b. Micrsoft Excel
c. Browser d. Unix

14. Visual Basic yang sudah mendukung pemrograman berbasis object merupakan bahasa 
pemrograman generasi ke ?

a. I b. IV
c. II d. III

15. Dibawah ini merupakan bahasa pemrograman kecuali :
a. Browser b. Cobol
c. C++ d. DBase

16. Yang merupakan bahasa pemrograman generasi pertama :
e. Assembler f. Basic
g. PHP h. C++

17. Microsft Excel merupakan aplikasi :
a. Word Processor b. Spreadsheet
c. Window Explorer d. Linux

18. Linux Ubuntu 9.10 merupakan aplikasi yang terbuka untuk dipakai siapa saja tanpa harus 
membayar lisensi, istilah ini disebut :

a. Freeware b. Lisensi
c. Komersil d. Unix

19. Norton Ghost merupakan aplikasi :
a. Utility b. Sistem Operasi
c. Pengolah Angka d. Hiburan/Games

20. Yang termasuk aplikasi hiburan khususnya games yang berjalan dan terintegrasi di sistem 
operasi Windows adalah :

a. Freeware b. Open Source
c. FreeCell d. Spiderman

II. Jawablah dengan singkat dan jelas
1. Sebutkan minimal 3 jenis port yand ada di komputer dan jelaskan fungsinya?
2. Sebutkan komponen komputer yang termasuk alat output/keluaran dan jelaskan fungsinya?
3. Sebutkan 3 contoh sistem operasi dan jelaskan perbedaan dari ketiga sistem operasi 

tersebut?
4. Sebutkan 3 contoh program aplikasi yang berbeda fungsi dan jelaskan fungsi dari program 

aplikasi tersebut?
5. Jelaskan apa yang dimaksud perangkat lunak freeware, open source dan komersil?


