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ULANGAN TENGAH SEMESTER  

SMP MADINATUL HADID 

 

Mata Pelajaran   : TIK 

Kelas    : IX 

Tahun Pelajaran  : 2012-2013 

 

Pilihan Ganda 

 
1. Universitas di Amerika yang tergabung dalam 

ARPANET adalah ... 

a. University of Boston.  

b. University of Newyork. 

c. University of Cicago.  

d. University of California. 

 

2. Pada tahun 1980-an seluruh jaringan yang 

tergabung dalam ARPANET diubah menjadi 

… 

a. TCP/IP.  

b. APJII. 

c. UNIX.  

d. LINUX. 

 

3. Internet sering disebut juga … 

a. dunia lain.  

b. dunia nyata. 

c. dunia fiksi. 

d. dunia maya. 

 

4. Ancaman kejahatan yang dilakukan para 

hacker dan fracker dengan memasukkan 

program perusak yang meninfeksi computer 

yang terkoneksi ke internet dikenal dengan 

nama …. 

a. Sampkiller.    

  

b. Virus komputer. 

c. Bios Komputer.    

  

d. Varian computer. 

 

5. Perangkat lunak browser internet yang harus 

di install tersendiri adalah … 

a. MSN explorer.   

b. Outlook explorer. 

c. Internet explorer.     

d. Netcape comunicator. 

 

6. Pengubah sinyal analog manjadi sinyal digital 

dan sebaliknya dalam akses internet dilakukan 

oleh … 

a. CPU.  

b. Motherboard. 

c. Modem.  

d. VGA. 

 

7. Kecepatan modem dalam transfer data 

dinyatakan dalam satuan … 

a. Bps.  

b. Rpm. 

c. Rps.  

d. Hertz. 

 

8. Akses internet selain menggunakan dial up, 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan ... 

a. GPRS, Wifi dan pager.  

b. GPRS, Wifi, dan jaringan TV Kabel. 

c. Wifi, pager, dan jaringan TV kabel. 

d. GPRS, pager dan jaringan TV kabel. 

9. Kabel jaringan yang digunakan untuk 

menghubungkan komputer dengan server 

adalah, kecuali... 

a. Twisted pair.  

b. Fiber optic. 

c. Coaxial.  

d. Bluetooth. 

 

10. Keunggulan akses internet dengan GPRS 

adalah ... 

a. biaya dihitung berdasarkan lamanya 

menggunakan.  

b. akses internet dimana saja asal tersedia 

jaringan GPRS. 

c. pengaturan otomatis pada telephone 

seluler. 

d. transfer data dilakukan berdasarkan 

lamanya penggunaan. 

 

11. setiap pelanggan ISP yang akan mengakses 

internet, diberikan kode akses berupa ... 

a. username dan CD key. 

b. username dan keygen. 

c. username dan password. 

d. username dan serial number. 
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12. lebar saluran data yang dilewati secara 

bersama-sama oleh data-data yang ditransfer 

disebut dengan ... 

a. Bandwidth.  

b. Broadband. 

c. Backbone   

d. Backplane. 

 

13. Berikut ini keunggulan akses internet dengan 

jaringan TV kabel, kecuali … 

a. biaya murah. 

b. akses internet setiap saat. 

c. bebas dari gangguan telepon sibuk. 

d. akses internet dimana saja tanpa kabel. 

 

14. Jaringan didalam sebuah gedung atau kampus 

yang berukuran sampai beberapa kilometer 

menggunakan koneksi high-speed antara 2 

hinggi 100 Mbps termasuk tipe jaringan ... 

a. LAN.  

b. HTTP. 

c. MAN.  

d. WWW. 

 

15. Jaringan komputer yang memiliki radius 10-

50 km adalah ... 

a. LAN.  

b. Internet. 

c. MAN.  

d. WAN. 

 

16. Jaringan komputer terbesar adalah ... 

a. LAN.  

b. Internet. 

c. MAN.  

d. Nirkabel. 

 

17. Topologi jaringan komputer dengan 

karakteristik semua terminal terhubung ke 

jalur komunikasi adalah ... 

a. Bus.  

b. Ring. 

c. Star.  

d. Square. 

 

18. kelebihan topologi bus adalah ... 

a. kontrol terpusat.  

b. Tidak perlu repeater untuk jarak jauh. 

c. Layout kabel sederhana. 

d. Kemudahan deteksi dan isolasi. 

 

19. Jaringan Komputer yang saling berhubungan 

antara satu dan lainnnya dengan area tak terbatas 

adalah ...... 

a. intranet 

b. internet 

c. warnet 

d. telkomnet 

 

20.Tuntutan yang menyebabkan agar komputer 

harus melayani beberapa terminal adalah…. 

a. perkembangan teknologi 

b. kebutuhan masyarakat 

c. mahalnya harga perangkat 

d. terciptanya super komputer 

 

21. Bentuk pertama kali jaringan (network) 

komputer yang diaplikasikan adalah….. 

a. Distriduted processing 

b. Peer to peer system 

c. Local area network 

d. Time sharing system 

 

 

22. Jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung 

sekolah atau kampus yang berukuran sampai 

beberapa koilometer adalah…… 

a. LAN 

b. MAN 

c. WAN 

d. Inernet 

 

23. Jaringan yang mencakup daerah geografis 

yang luas, sering kali mencakup sebuah negara 

atau benua adalah…… 

a. LAN b. MAN c. WAN d. Internet 

 

24.Kepanjangan dari Wan adalah…. 

a. management area network  

b. metropolice area network 

c. metropolitan area network  

d. management application network 

 

25. Dibawah ini yang bukan termasuk jenis 

jaringan adalah….. 

a. WAN  

b. wirelass  

c. Internet  

d. tropologi jaringan 

 

26.Cara untuk menghubungkan komputer bila 

semua workstation dan server dihubungkan 

sehingga membentuk pola lingkaran adalah….. 

a. tropologi bus  

b. topologi jaringan 

c. topologi star  
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d. topologi token ring 

 

27.Dibawah ini yang bukan termasuk keuntungan 

tropologi bus adalah….. 

a. hemat kabel 

b. layout kabel sederhana 

c. deteksi dan isolasi kesalahan yang sangat kecil 

d. penyambungan dan penambahan jaringan yang 

sangat mudah 

 

28.Topologi yang mempunyai keuntungan “tidak 

terjadi colission atau tabrakan pengiriman data” 

adalah...... 

a. topologo bus  

b. topologi star 

c. topologi jaringan  

d. topologi token ring 

 

29. Didawah ini yang bukan termasuk kerugian 

dari topologi star adalah ...... 

a. boros kabel  

b. perlu penanganan khusus 

c. paling fleksibel  

d. control terpusat (HUB) elemen kritis 

 

30. Komputer yang menyediakan fasilitas bagi 

komputer – komputer lain dalam jaringan 

adalah..... 

a. server b. client c. workstation d. client-server 

 

31. Type jaringan yang mempunyai kelemahan 

“biaya oprasional relatif lebih mahal”adalah…… 

a. WAN b. wireless c. peer to peer d. client-server 

 

32. Type jaringan yang mempunyai keunggulan 

“antar komputer dalam jaringan dapat saling 

berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya” 

adalah….. 

 

a. WAN b. wireless c. peer to peer d. client-server 

 

33. Sebuah aturan baku yang standart untuk 

menyelenggarakan komunikasi berbagai vendor 

computer adalah….. 

a. ISO b. topologi c. protocol d. network 

 

34. Kepanjangan dari OSI adalah…… 

a. open source internet  

b. open source interconnection 

c. open system internet  

d. open system interconnection 

 

35. Nama protocol yang digunakan untuk 

distribusi IP pada jaringan dengan jumlah IP yang 

terbatas adalah….. 

 

a. FTP b. DNS c. DHCP d. HTTP 

 

36. Protocol yang digunakan untuk transfer file 

HTML dan web adalah….. 

a. FTP b. DNS c. DHCP d. HTTP 

 

37. Fungsi TCP (transformation control protocol) 

dalam jaringan protocol internet adalah….. 

a. untuk transfer file 

b. untuk akses jarak jauh 

c. untuk pertukaran data berorientasi 

d. untuk mendapatk informasi hardware dari 

nomor IP 

 

38. Tombol ini terdapat di kotak dialog download 

complete, kecuali : 

a. open file   

b. open 

c. open folder  

d. close 

39. Perangkat berikut yang berfungsi untuk 

menghubungkan dua LAN adalah …. 

a. hub         c. bridge 

b. router     d . kabel UTP 

40. Perangkat berikut yang memungkinkan dua 

buah komputer saling berkomunikasi dan 

memper-tukarkan data  

dalam jaringan adalah …. 

a. hub          c. bridge 

b. router      d. LAN Card 

 

41. Fungsi pencarian yang dapat kita gunakan 

untuk mencari dua kata dengan arti yang sama 

adalah : 

a. fungsi pengecualian 

b. fungsi AND 

c. fungsi OR 

d. fungsi pengaturan bahasa 

42. Tombol di bawah ini akan ditampilkan apabila 

kita meletakkan pointer di atas sebuah gambar di 

halaman web, kecuali : 

a. save this image 

b. print this image 

c. send this image in an email 

d. zoom this image 
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43. Kotak dialog yang ditampilkan pada saat kita 

menyimpan halaman web adalah : 

a. Open 

b. Save as 

c. Save 

d. Save web page 

44. Tombol ini terdapat di kotak dialog download 

file, kecuali …. 

a. Open 

b. Save 

c. Cancel 

d. Download 

45. Proses pengiriman dan penerimaan data dari 

dua buah komputer pada suatu jaringan disebut 

…. 

a. komunikasi data       c. chatting 

b. memback-up data    d. download 

46. Sebuah kumpulan protokol yang bekerjasama 

untuk menangani proses pengiriman / komunikasi 

data, adalah 

a. TCP/IP                    c. Network 

b. Lan Card                 d. Connector 

47. Teknik pengamanan data yang dilakukan 

dengan cara memfilter arus komunikasi yang 

masuk dan keluar dikenal dengan istilah …. 

a. Firewall                   c. SSL 

b. Kriptografi              d. Destructive Device 

48. Berikut ini etika ber-email yang harus kita 

penuhi, kecuali : 

a. rajin melakukan spam 

b. tidak menggunakan huruf besar 

c. membuat layout email yang baik 

d. menggunakan kata-kata yang sopan 

49. Hal ini merupakan sifat-sifat dari kartu 

elektronik, kecuali : 

a. dikirimkan ke alamat email 

b. kita harus mempunyai alamat email untuk dapat 

mengirimkannya 

c. dapat diiringi lagu atau musik 

d. hanya dapat dikirimkan pada saat itu juga 

50. Berikut ini yang perlu kita pertimbangkan 

sebelum bergabung dengn milis tertentu, kecuali : 

a. Tujuan milis 

b. siapa saja yang menjadi anggota milis 

c. jumlah email yang masuk ke milis 

d. waktu yang kita miliki untuk membuka email 
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ULANGAN TENGAH SEMESTER  

SMP MADINATUL HADID 

 

Mata Pelajaran   : TIK 

Kelas    : IX 

Tahun Pelajaran  : 2012-2013 

 

Pilihan Ganda 
 

 

1. Internet pada awalnya disebut dengan : 

a. Intranet  c. ARPAnet 

b. Network  d. Computer Network 

2. Berikut ini merupakan kelebihan internet, 

kecuali : 

a. Sumber informasi yang tidak terbatas 

b. Dapat mengirimkan informasi dengan cepat 

c. Sarana komunikasi yang murah 

d. Biaya aksesnya mahal 

3. Aplikasi internet yang digunakan untuk 

mengirim-kan surat dalam bentuk elektronik 

disebut : 

a. Email 

b. Ghoper 

c. WWW 

d. Telnet 

4. Aplikasi internet yang memungkinkan 

pengambilan file dengan cepat adalah …….. 

a. WWW 

b. Milis 

c. Newsgroup 

d. FTP 

 

5. Aplikasi di bawah ini dapat kita manfaatkan 

untuk berdiskusi, kecuali ….. 

a. milis 

b. Newsgroup 

c. Chatting 

d. FTP 

6. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dengan 

radius…….dari titik akses 

a. 100 m 

b. 150 m 

c. 1 km 

d. 5 km 

7. Perangkat berikut terdapat pada sebuah hotspot 

Wifi, kecuali ….. 

a. WiFi Card 

b. Access Point 

c. Access Controller 

d. Internet Link 

8. Berikut ini benar tentang GPRS, kecuali …… 

a. Akses data sampai pada kecepatan 115 kbps 

b. Akses internet tanpa kabel 

c. Tarif dibayar per bulan tanpa didasarkan 

besarnya penggunaan 

d. Kita harus memiliki handphone untuk dapat 

mengakses internet 

9. Jaringan yang dapat mencakup sebuah negara 

disebut ………. 

a. LAN 

b. MAN 

c. WAN 

d. Internet 

10. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan 

komputer, keculai ….. 

a. dapat berbagi sumber daya 

b. dapat menggunakan data bersama-sama 

c. mempunyai keandalan yang lebih tinggi 

d. Kita dapat mengakses data orang lain tanpa 

diketahui 

11. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem 

internal adalah…. 

a. mudah dipasang 

b. harganya lebih murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. banyak merek pilihan 

12. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem 

eksternal adalah ….. 

a. mudah dipasang 

b. harganya murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. mereknya terkenal 

PAKET 

A 



 

| Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kelas IX | Semester I | 2012 -2013 | by. Ali Mochtar | 

13. Port yang digunakan untuk menghubungkan 

komputer dengan modem eksternal adalah …… 

a. COM1 

b. COM3 

c. USB 

d. Dipasang di mainboard komputer 

14. Perangkat lunak berikut digunakan sebagai 

browser adalah ….. 

a. Windows XP c. Microsoft Outlook 

b. mIRC d. Internet Explorer 

15. Ciri-ciri ISP yang akan kita pilih di bawah ini, 

kecuali ………. 

a. memiliki backbone sendiri 

b. akses yang cepat 

c. memiliki proxy 

d. biaya langganan yang mahal 

16. Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan 

dengan keamanan data adalah …. 

a. backbone sendiri 

b. memiliki bandwidth yang besar 

c. memiliki firewall 

d. memiliki server proxy 

17. Berikut ini yang mempengaruhi kecepatan 

akses sebuah ISP, kecuali …… 

a. bandwidth yang lebar 

b. memiliki teknologi kompresi data 

c. memiliki server proxy 

d. memberikan layanan account email yang besar 

18. Berikut ini yang kita masukkan pada saat 

mensetting koneksi ke ISP, kecuali ….. 

a. nomor IP Address komputer kita 

b. user name 

c. password 

d. nomor akses ISP 

19. Pilihan yang harus kita buat untuk 

menambahkan shortcut koneksi ke ISP di dekstop 

adalah : 

a. Add a shortcut to this connection to my dekstop 

b. Make this the default connection 

c. Save this user name and password for the 

following users 

d. Create a shortcut in dekstop 

20. Nama wizard yang digunakn untuk membuat 

koneksi ke sebuah ISP adalah ……. 

a. Add new hardware wizard 

b. Found new hardware wizard 

c. New connection wizard 

d. Up date connection wizard 

21. Kode yang digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web disebut …… 

a. HTML 

b. HTTP 

c. WWW 

d. URL 

22. Tombol di toolbar browser yang digunakan 

untuk menampilkan website yang berhubungan 

dengan multimedia adalah ….. 

a. media 

b. history 

c. favorites 

d. home 

23. Bagian jendela browser yang berfungsi untuk 

menampilkan proses loading sebuah halaman web 

adalah ……. 

a. title bar 

b. toolbar 

c. address bar 

d. status bar 

24. Format gambar yang banyak digunakan di 

internet adalah : 

a. JPEG dan GIF 

b. JPEG dan BMP 

c. GIF dan BMP 

d. BMP dan PDF 

25. Teks yang berfungsi untuk mengakses file 

atau halaman web yang lain disebut ……. 

a. Hyperlink 

b. Protocol 

c. ISP 

d. URL 

26. Program yang dibagikan secara gratis di 

internet dan dapat di download oleh siapa saja 

disebut…… 

a. Shareware 

b. Freeware 

c. Program bajakan 

d. Program versi beta (versi percobaan) 

27. Tombol di keyboard yang digunakan untuk 

membuka lebih dari dua jendela browser adalah 

a. Ctrl + A c. Ctrl + N 

b. Ctrl + C d. Ctrl + P 

28. Tombol yang digunakan untuk mengulangi 

proses loading sebuah halaman web adalah .. 
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a. Forward 

b. Back 

c. Search 

d. Refresh 

29. Tombol yang digunakan untuk menghentikan 

proses loading sebuah halaman web adalah .. 

a. Forward 

b. Back 

c. Stop 

d. Home 

30. Tombol yang digunakan untuk melihat 

website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir 

adalah ….. 

a. History 

b. Favorite 

c. Media 

d. Back 

31. Berikut ini merupakan sifat-sifat email, 

kecuali ….. 

a. Sarana komunikasi yang murah 

b. Dapat dikirim dengan cepat 

c. Panjang surat yang dikirim dibatasi 

d. Dapat menyertakan file-file 

32. Berikut ini yang merupakan keuntungan dari 

POP mail adalah ……. 

a. dapat dibaca dalam kondisi offline 

b. dapat dibaca dari mana saja 

c. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

d. sampainya lama 

33. Kelemahan dari POP mail adalah : 

a. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

b. hanya dapat dibaca dari satu tempat 

c. email diterima agak lama 

d. tidak ada jawaban yang benar 

34. Berikut ini merupakan keuntungan dari web 

based mail, kecuali : 

a. dapat dibaca darimana saja 

b. email sampai dengan cepat 

c. biasanya diberikan secara gratis 

d. dapat dibaca dalam kondisi offline 

35. Berikut ini yang merupakan kerugian dari 

email forwarding adalah : 

a. dapat dibaca darimana saja 

b. email diterima dengan cepat 

c. kadang email lambat diterima 

d. dapat dibaca dalam kondisi offline 

36. Berikut ini etika ber-email yang harus kita 

penuhi, kecuali : 

a. rajin melakukan spam 

b. tidak menggunakan huruf besar 

c. membuat layout email yang baik 

d. menggunakan kata-kata yang sopan 

37. Hal ini merupakan sifat-sifat dari kartu 

elektronik, kecuali : 

a. dikirimkan ke alamat email 

b. kita harus mempunyai alamat email untuk dapat 

mengirimkannya 

c. dapat diiringi lagu atau musik 

d. hanya dapat dikirimkan pada saat itu juga 

38. Berikut ini yang perlu kita pertimbangkan 

sebelum bergabung dengn milis tertentu, kecuali : 

a. Tujuan milis 

b. siapa saja yang menjadi anggota milis 

c. jumlah email yang masuk ke milis 

d. waktu yang kita miliki untuk membuka email 

39. Pada saat akan menyertakan file di email, 

kotak dialog yang digunakan untuk memilih file 

adalah : 

a. File open 

b. Open 

c. Choose File 

d. Save file 

40. Type file yang dapat disertakan sebagai file 

attachment adalah : 

a. file.doc dan .zip 

b. file.pdf dan gambar 

c. file.exe dan .doc 

d. semua jenis file 

41. Elemen berikut yang biasanya terdapat di 

mesin pencari, kecuali : 

a. Tombol Find / Cari 

b. Kotak teks untuk memasukkan kata kunci 

pencarian 

c. Teks link untuk pengaturan pencarian canggih 

(advanced search) 

d. Tombol save untuk menyimpan hasil pencarian 

42. Kata AND digunakan dalam kata kunci 

pencarian diwakili dengan symbol karakter : 

a. sama dengan (=) 

b. tanda kutip ganda (”) 

c. tanda minus (-) 

d. tanda tambah (+) 



 

| Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kelas IX | Semester I | 2012 -2013 | by. Ali Mochtar | 

43. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang 

google adalah : 

a. dapat membedakan huruf besar dan kecil di 

kata kunci pencarian 

b. mempunyi fungsi pengecualian untuk 

menghilangkan kata pengganggu 

c. menggunakan tanda kutip (”) untuk mengapit 

kata kunci yang berupa frase 

d. menghasilkan pencarian dalam waktu cepat 

44. Yang ditampilkan di halaman web hasil 

pencarian adalah : 

a. besar file masing-masing dokumen hasil 

pencarian 

b. jumlah dokumen yang ditemukan 

c. waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasil pencarian 

d. semua jawaban benar 

45. Fitur pencarian yang terdapat di google adalah 

: 

a. pencarian dengan pengaturan bahasa tertentu 

b. pencarian dengan menggunakan pengaturan 

formal file tertentu 

c. pencarian gambar 

d. semua jawaban benar 

46. Fungsi pencarian yang dapat kita gunakan 

untuk mencari dua kata dengan arti yang sama 

adalah : 

a. fungsi pengecualian 

b. fungsi AND 

c. fungsi OR 

d. fungsi pengaturan bahasa 

47. Tombol di bawah ini akan ditampilkan apabila 

kita meletakkan pointer di atas sebuah gambar di 

halaman web, kecuali : 

a. save this image 

b. print this image 

c. send this image in an email 

d. zoom this image 

48. Kotak dialog yang ditampilkan pada saat kita 

menyimpan halaman web adalah : 

a. Open 

b. Save as 

c. Save 

d. Save web page 

49. Tombol ini terdapat di kotak dialog download 

file, kecuali …. 

a. Open 

b. Save 

c. Cancel 

d. Download 

 

50. Tombol ini terdapat di kotak dialog download 

complete, kecuali : 

a. open file   

b. open 

c. open folder  

d. close

 


