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BANK SOAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
 

PETUNJUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI DENGAN 50: 
HITAMKANLAH LEMBAR JAWABAN ANDA DENGAN JAWABAN YANG MENURUT ANDA 
BENAR!!!  
 
1. Yang merupakan alat masukan dari komputer adalah sebagai berikut, kecuali   : 

a. Mouse b. Keyboard 
c. Scanner    d. Modem 
e. Joystick  

 
2. Prinsip kerja komputer secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :      

a. Input - Proses - Output                                                                                                                       b. Input - Output - Proses                                                                                                                       
c. Proses - Output - Input                                                                                                                        d. Masukan -  Input - Keluaran                                                                                                                     
e. Output - Proses - Input                                                                                                                         

 
3. Prosesor dibuat oleh beberapa pengembang, seperti  …..                                                                                                            

a. Microsoft b. Linux 
c. Intel  d. Modem    
e. Scanner  

                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Monitor adalah termasuk alat keluaran atau output dari komputer, yang merupakan alat keluaran                                                                                                                                              

yang lain adalah   :       
a. Mouser b. Modem 
c. Printer d. CD/DVD ROM 
e. Flashdisk  

                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Brainware adalah manusia yang memakai komputer disebut juga dengan ...         

a. Perangkat Keras                          b. Sistem Operasi 
c. Perangkat Lunak d. Perangkat Akal 
e. Hardware  

                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Kegunaan dari Stabilizer adalah :        

a. Untuk menyimpan arus listrik                         b. Untuk menstabilkan arus listrik 
c. Sebagai pendingin komputer d. Untuk menyimpan data 
e. Sebagai pemroses data  

                                                                                                                                                                                                                        
7. Berapa bilangan biner angka 10 yang dapat dikenali oleh komputer adalah…….       

a. 1 dan 2                          b. 1 dan 0 
c. 1 dan 3 d. 1 dan 4 
e. 2 dan 3  

                                                                                                                                                                                                                                                          
8. Istilah lain dari perangkat keras disebut …..   

a. Brainware                          b. Operator 
c. Hardware d. Software 
e. Malware  

                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9. Yang merupakan sistem operasi adalah.....(1) Linux, (2) Window, (3) Firefox, (4) Browser      
a. 1 dan 3                          b. 2 dan 4 
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c. 1 dan 4 d. 1 dan 2 
e. 3 dan 4  

 
10. Gambar berikut merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai 

penyimpan daya listrik, sehingga komputer masih dapat bekerja ketika 
listrik mati disebut juga dengan .... 

a. Disket b. Modem   
c. Stabilizer d. UPS 
e. USB  

                                                                                                                                                                                                                                                          
11. Sofware merupakan bagian komputer, fungsinya……     

a. Yang dapat dilihat langsung dan diraba                         b. Menjebatani antara komputer dan pengguna 
c. Yang tidak terlalu penting di komputer d. Yang tidak harus ada dikomputer 
e. Yang dapat dibawa dan dirasa  

                                                                                                                                                                                                                                                          
12. Gambar berikut merupakan salah satu tampilan dari 

pengolah kata yang mempunyai lisensi open lisensi, nama 
program tersebut adalah :     

a. Libre Office                         b. Microsoft Office 
c. Browser d. Unix 
e. Microsoft Power Point  

                                                                                                                                                                                                                          
13. Yang merupakan bahasa pemrograman adalah ..(1) Pascal, (2) C++, (3) Browser, (4) Crhome   

a. 1 dan 3                          b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 d. 1 dan 2 
e. 1 dan 4  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
14. Linux Ubuntu, Open Suse merupakan aplikasi yang terbuka untuk siapa saja tanpa harus membayar lisensi, 

istilah ini disebut dengan :   
a. Brainware                           b. Lisensi  
c. Freeware d. Ilegal 
e. Komersil  

                                                                                                                                                                                                                                                          
15. Berikut ini adalah extension dari program Ms. Excel, Ms. Word, Adobe Reader, Musik dan Animasi :   

a. xls, docd, pdf, mp3, gif                          b. xls, pdf, doc, mp3, jpeg 
c. xls, pdf, jpeg, mp3, doc d. doc, pdf, mp3, jpeg, gif 
e. xls, doc, pdf, jpeg, mp3  

                                                                                                                                                                                                                                                          
16. Salah satu tugas sistem operasi adalah :  

a. Memanagemen memory                          b. Tidak bisa mendeteksi hardware 
c. Perangkat Lunak d. Sebagai perangkat Akal 
e. Hardware  

                                                                                                                                                                                                                                                          
17. Programer termasuk ke dalam komponen  ………………..      

a. Perangkat Keras                          b. Sistem Operasi 
c. Software d. Brainware 
e. Accessories  

                                                                                                                                                                                                                                                                             
18. Proses mematikan komputer dengan cara menekal tombol reset atau restart pada komputer disebut dengan 

proses ….. 
a. Cold Boot                      b. Warm Boot 
c. Hard Boot d. Old Boot 
e. Soft Boot  

                                                                                                         
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                             

19. Nama program komputer yang termasuk web browser adalah  ………….. 
a. Photoshop                          b. Mozila 



Semester Ganjil 
 

c. Microsoft Power Point d. Libre Office 
e. Corel Draw  

 
20. Salah satu keistimewaan program window adalah dapat membuka beberapa program, istilah ini 

disebut ...   
a. Multiguna                          b. Multiefisien  
c. Multidata d. Multisistem  
e. Multitasking   

                                                                                                                                                                                                                                                          
21. Supaya kondisi komputer tetap terjaga yang dilakukan saat komputer tidak dinyalakan adalah……. 

a. Menempatkan barang yang berat di 
atasnya                      

b. Dibersihkan dengan air 

c. Dibiarkan saja dari debu dan kotoran d. Menaruhnya ditempat yang panas 
e. Melepaskannya dari aliran listrik  

 
22. Penjelasan dari tipe data file .exe adalah ……  

a. Bitmap Image File                     b. Plain Text File 
c. Window Video Clip d. Executable Program File 
e. Multiplex Program  

                                                                                                                                                                                                                                                          
23. Berikut merupakan sistem operasi dengan tampilan grafis kecuali……     

a. Window 7                       b. Window XP 
c. IBM Dos d. Open Suse 10 
e. Ubuntu 11  

                                                                                                                                                                                                                                                          
24. Data yang telah diolah dan menjadi bentuk yang bermanfaat dan berarti disebut dengan ……  

a. data                        b. Program 
c. Informasi d. Teknologi 
e. File  

                                                                                                                                                                                                                                                          
25. Yang termasuk ke dalam komponen brainware adalah  …… 

a. Sistem Operasi                         b. Monitor 
c. Bahasa Pemrograman d. Operator 
e. Program Aplikasi  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
26. Alat untuk melakukan koneksi internet dengan menggunakan kabel telepon disebut .... 

a. Disket b. Modem   
c. Monitor d. Keyboard 
e. Router  
 

27. Istilah lain dari jaringan komputer yang menggunakan kabel adalah ....... 
a. Radio b. Wireless  
c. Wireline  d. Star  
e. Bluethoot  
 

28. Jaringan komputer yang mencakup satu kota atau satu provinsi bahkan antar negara biasa disebut .... 
a. WAN b. LAN 
c. MAN d. GAN 
e. SAN  
 

29. Jaringan komputer dimana client dan server tidak mempunyai kedudukan yang sama disebut sebagai  ....... 
a. Client Server b. Peer to peer 
c. LAN d. WAN 
e. Server  
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30. Untuk menjangkau daerah-daerah pulau terpencil alat komunikasi yang digunakan supaya mudah 

berkomunikasi dengan daerah lain menggunakan teknologi : 
a. Radio b. Wireless 
c. Satelit d. GSM Modem 
e. Telepon  
 

31. Jika terjadi kerusakan pada satu titik jaringan, koneksi jaringan secara keseluruhan tidak terganggu. 
Merupakan keuntungan dari jaringan komputer dengan topologi : ....... 

a. Bus b. Star 
c. Ring d. Cincin 
e. Tree  

 
32. Jaringan komputer dengan topologi bus mempunyai kekurangan seperti berikut kecuali ; ....... 

a. Jika terjadi kerusakan pada salah satu 
komputer saja, seluruh jaringan akan 
mati 

b. Jika Terjadi kerusakan akan sulit 
mendeteksi titik kerusakan 

c. Hemat Kabel d. Membutuhkan terminator pada kedua 
ujung kabel 

e. Tidak dapat digunakan untuk 
jaringand dengan skala besar 

 

 
33. Manfaaat penggunaan Local Area Network adalah  sebagai berikut kecuali ; ....... 

a. Setiap user dapat melakukan 
pertukaran file (sharing file) secara 
mudah 

b. Setiap user dapat menyimpan data 
secara terpusat (file server) 

c. Setiap user dapat berbagi pakai printer 
(printer sharing) 

d. Keamanan data yang kurang terjamin 

e. Setiap user dapat saling 
berkomunikasi dengan komputer 

 

 
34. Semua media transmisi di bawah ini media taransmisi tak berkabel kecuali ; ....... 

a. Mikro gelombang b. Infra Red 
c. Serat Optik d. Gelombang Radio 
e. Satelit  

 
35. Yang di maksud  jaringan komputer, definisi yang tepat adalah  ; ....... 

a. Satu komputer yang terhubung dan 
dapat berbagi data 

b. Dua atau  lebih komputer yang 
terhubung yang dapat berbagi data 

c. Dua atau  komputer yang tidak 
terhubung  

d. Kumpulan komputer yang terpisah-
pisah 

e. Tidak ada jawaban yang benar  
 

36. Media Transmisi yang biasanya banyak digunakan pada remote control televisi adalah  ; ....... 
a. Infra red b. UTP 
c. Serat Optik d. STP 
e. Koaksial  

 
37. Speedy menggunakan teknologi modem  ; ....... 

a. HDSL b. ADSL 
c. SHADSL d. XDSL 
e. VDSL  

 
38. Gambar dibawah merupakan bentuk jaringan dengan topologi   ; .......  

 
a. Bus b. Star 
c. Cincin d. Tree 
e. Square  
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39. Untuk menghubungkan  kabel UTP diperlukan konektor, lihat gambar disamping 

disebut  dengan ; .......  
a. Konektor RJ-45 b. Korektor 
c. Ring  d. PCI 
e. STP  

 
40. Pelanggaran HAKI dengan cara memperbanyak pengunaan untuk kepentingan komersil suatu program 

komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) dipidana penjara paling lama …... 
a. 1 tahun b. 5 bulan 
c. 2 tahun d. 6 Tahun 
e. 5 tahun  

 
41. Jenis monitor yang rendah radiasi adalah ; ....... 

a. Catode Ray Tuber b. CRT 
c. OHP d. Jawaban  a dan  b benar 
e. Liquid Crystal Display  

 
42. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia yang masih berlaku sekarang ini adalah   ; 

....... 
a. UU No 17 tahun 2002 b. UU No 19 tahun 2002 
c. UU No 19 tahun 2004 d. UU No 20 tahun 2002 
e. UU no 19 tahun 1992  

 
43. Pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin 

atau melarang orang lain tanpa persetujuannya. Hal ini sesuai dengan … 
a. Pasal 3 UU No 19 tahun 2002 b. Pasal 2 Ayat 2 UU No. 19 tahun 2003 
c. Pasal 2 ayat 2 UU No 19 tahun 2002 d. Pasal 72 ayat 2 UU No. 19 tahun 

2003 
e. Pasal 2 ayat 3 UU No 19 tahun 2002  
 

44. Jarak pandang yang baik antara monitor dengan anda menurut kaidah kesehatan mata … 
a. 15 s/d 30 cm b. 20 sampai 30 cm 
c. 10 sampai 25 cm d. 40 sampai 47 cm 
e. 75 sampai 100 cm  

 
45. Kegunaan dari Microsoft Power Point adalah program yang berfungsi untuk ..... 

a. pengolah angka b. pengolah data 
c. pengolah database d. pembuat presentasi 
e. bahasa pemrograman  

 
46. Lembar kerja dalam Microsoft Power Point di kenal dengan nama …… 

a. Work sheet b. Dokumen  
c. Slide  d. Canvas  
e. Area   

 
47. Untuk menambahkan gambar di slide area, pada tab menu insert dipilih icon menu ….. 

a.  b.  
 

c.  
 

d.  

e.  
 

 
48. Untuk melihat tampilan presentasi dapat dilakukan dengan menekan tombol pada keyboard …. 

a. Shift + F6 b. Shift + F9 
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c. Shift + F5 d. Shif + F2 
e. Shift + F3  

 
49. Dibawah ini termasuk dalam tab menu animation kecuali …. 

a. Cart  b. Transition speed 
c. Transition Sound d. Advanced Slide 
e. Custom Animation  

 
50. Anda mengungkapkan kata-kata kasar, menghina dan mencemooh teman anda melalui media jejaring sosial 

facebook, twiter atau sejenisnya karena anda tidak suka dengan kelakuan teman anda. Tindakan anda 
termasuk  

a. Tidak melanggar dalam etika 
berinternet dan UU No 11 Tahun 
2008 tentang informasi dan transaksi 
elektroni 

b. Melanggar UU No 11 Tahun 2008 
tentang informasi dan transaksi 
elektroni 

c. Tindakan yang biasa saja dilakukan 
tidak melanggar UU No 11 Tahun 
2008 tentang informasi dan transaksi 
elektroni 

d. Tindakan yang sewajarnya dilakukan 
karena kelakuan teman 

e. Tindakan yang sah-sah dilakukan  
 
UNTUK SOAL NOMOR 51 SAMPAI DENGAN 55 BERIKUT INI BERHUBUNGAN DENGAN 
PERANGKAT KERAS KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTER.  
PETUNJUK SOAL : COCOKANLAH JAWABANNYA SESUAI DENGAN GAMBAR YANG ADA 
DISAMPINGNYA. HITAMKANLAH JAWABAN YANG MENURUT ANDA BENAR 
 

51. Perangkat keras komputer yang merupakan alat 
keluaran berguna untuk menampilkan gambar dan 
film. 

a. 

 
52. Bagian dari perangkat keras komputer yang 

merupakan alat inputan b. 
 

53. Perangkat keras komputer sebagai alat untuk 
mencetak data dari komputer ke kertas c. 

 

54. Topologi yang digambarkan sebagai sebuah pohon 
atau tree d. 

 

55. Salah satu perangkat jaringan penting untuk jaringan 
bertopologi tree e. 

 
 

 
UNTUK SOAL UNTUK SOAL NOMOR 56 SAMPAI DENGAN 60 BERIKUT INI BERHUBUNGAN 
DENGAN PROGRAM PRESENTASI MICROSOFT OFIICE POWER POINT 2007.  
PETUNJUK SOAL : COCOKANLAH JAWABANNYA SESUAI DENGAN GAMBAR YANG ADA 
DISAMPINGNYA. HITAMKANLAH JAWABAN YANG MENURUT ANDA BENAR 

 
56. Disebut dengan Office Button a.   
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57. Berguna untuk menambahkan grafik di slide presentasi b.  

 

 
 

58. Merupakan Tab Menu Home c.  

 

 
 

59. Untuk menampilkan presentasi yang telah dibuat, bisa pilih 
ribbon … d.  

 

 
 

60. Ribbon ini dipakai untuk menambahkan theme background 
pada slide presentasi yang dibuat e.  

 

 
 

 
 
SOAL ESSAI 
 

1. Tuliskan secara singkat sejarah perkembangan komputer  mulai dari generasi 1 sampai ke generasi 
sekarang/masa depan! 

2. Apa yang di maksud warm booting, cold booting dan booting? 
3. Jelaskan apa yang dimaksud alat input (masukan), proses dan output (keluaran) pada computer 

berikan masing-masing 3 contoh alatnya 
4. Sebutkan 4 port dari cpu dengan fungsinya masing-masing? 
5. Apa yang dimaksud perangkat lunak system operasi? Berikan 2 contoh system operasi 
6. Apa yang dimaksud perangkat lunak bahasa pemrograman? Berikan 2 contoh software bahasa 

pemrograman 
7. Apa yang dimaksud perangkat lunak program aplikasi, berikan 2 contoh program aplikasi 
8. Jelaskan cara komunikasi pengguna dengan computer dengan Character User Interface (CUI) dan 

Graphical User Interface (GUI)! 
9. Menurut anda mengapa kita perlu belajar komputer! 
10. Apa perbedaan dari system operasi Linux dengan system operasi window 
11. Apa yang di maksud dengan perangkat lunah aplikasi, berikan contohnya 2 
12. Apa yang di maksud dengan perangkat lunak bahasa pemrograman, berikan contohnya 2 
13. Apa yang di maksud dengan perangkat lunak utility, berikan contohnya 2 
14. Jelaskan perbedaan sistem operasi Character User Interface dan Graphical User Interface, berikan 

contohnya 2 
15. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi jelaskan secara singkat! 
16. Jelaskan fungsi masing-masing alat komunikasi berikut : 

a. Televisi 
b. Radio 
c. Scanner 
d. LCD 
e. PC Tablet 

17. Apa yang dimaksud jaringan komputer 
18. Jelaskan perbedaan jaringan LAN, MAN dan WAN! 
19. Apa fungsi dari peralatan jaringan berikut : 
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a. NIC 
b. Bridge 
c. Repeater 
d. HUB 

20. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan berikut : 
a. Topologi Bus 
b. Topologi Star 

21. Gambarkan skema jaringannya dengan 5 buah komputer yang saling terhubung dalam masing-
masing topologi tersebut. 

22. Apa perbedaan LAN, MAN dan WAN 
23. Apa yang dimaksud jaringan Peer  to peer dan client server 
24. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan berikut : 

a. Topologi Bus 
b. Topologi Star 

25. Gambarkan skema jaringan dengan menggunakan : 
a. topologi bus dengan 5 buah komputer, 1 printer yang saling terhubung  
b. topologi star dengan 5 buah komputer, 2 printer, 1 switch yang saling terhubung  

26. Apa fungsi dari peralatan jaringan berikut : 
a. Konektor RJ 45 
b. Konektor  T 

27. Jelaskan apa yang di maksud dengan Hak atas kekayaan intelektual menurut undang-undang hak 
cipta! 

28. Apa yang menyebabkan Indonesia harus diawasi oleh lembaga internasional tentang hak cipta 
29. Tuliskan pasal dan ayat beserta isinya yang menyatakan tentang HAKI untuk program komputer di 

Indonesia 
30. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata bagi pemakai komputer rutin 

 
 

 
=== selamat mengerjakan === 

Semoga sukses 
Tuhan memberkati 

 


